
Rövidesen teljesen összedől a falu egykori ékessége, a Tol-
dalagi-kastély, s ezzel a kerelőszentpáli Haller-kastély sor-
sára jut, hogy csak egy példát említsünk. A koronkai
önkormányzat évek óta azért harcol, hogy valamilyen módon
mentsék a még menthetőt. Tekintettel arra, hogy a kastély
egy francia állampolgár, Jean Claude Moscovici magántulaj-
donába került, miután a volt tulajdonosok leszármazottai el-
adták, az önkormányzat tehetetlenül áll, semmit nem tehet
még az állagmegőrzésért sem. 

Az épület életveszélyes – drótkerítéssel kerítették be
A koronkai kastély története évszázadokra nyúlik vissza. János Zsig-

mond fejedelem idejében 1562-ban a fellázadt székelyek feldúlták, akkor
a birtok a sepsiszéki Mihályfy családé volt. Róluk a körtvélyfáji Kova-
csóczi Farkas kancellárra, majd a Toldalagi családra szállt a birtok. A
Toldalagi család Erdély régi mágnás családja, nevüket Toldalag helység-
ről, az ősi birtokról vették fel a XVI. században. Toldalagi Mihály, a fe-
jedelmi kor legképzettebb diplomatája 1630-ban építette a kastélyt a régi
épület helyére, amit kétszáz évvel később, 1830 körül Tholdalaghi Ferenc
alakított át és bővített ki. Az U alaprajzú épület ötven méter hosszú 

Kezdődhet a tánc
Első látásra kiváló gazdasági hírek érkeztek hétfőn. Kétszólamú

volt a dicshimnusz, egyrészt a pénzügyminisztériumból, másrészt
a kormányfő gazdasági tanácsadójától jöttek a jobbnál jobb ada-
tok, kérdésnek csak annyi marad, hogy ezekből mi igaz. Mert a teg-
napi szakértői kommentárok már alaposan árnyalták a képet. De
baljós jelek már máshol is mutatkoznak.

Ha igaz, amit az elemzők állítanak, és a kormány megkozmeti-
kázta a tavalyi költségvetési hiányra vonatkozó adatokat, akkor a
kormányosaink szerinti fő gonosz szerepét a multik helyett gyorsan
Brüsszel fogja átvenni. Ez esetben következik egy többfelvonásos
nyilatkozatpárbaj arról, hogy a hiányt miféle módszertan szerint
kell számolni, majd ha a nyugati nagyfiúknak van igazuk – és nekik
lesz, mert ők alakítják az uniós szabályokat –, akkor büntetőintéz-
kedések is jöhetnek. Ez rendszerint inkább hosszabb, mint rövidebb
idő kérdése, bár a tavaszi európai parlamenti választási kampány-
láz még ráveheti a brüsszeli nagyfiúkat, hogy gyorsan porolják ki
a renitens keleti rosszfiúkon a nadrágot.

De van, ami ennél sokkal komolyabbnak bizonyulhat. Szintén
tegnapi hír, hogy a pénzügyminisztérium, miután a sürgősségi ren-
deletileg kapzsinak kikiáltott bankok nem akartak vásárolni az ál-
lamkötvényeiből, a kincstári vésztartalékból szándékszik pénzhez
jutni. Idén állítólag már tízszer is próbáltak államkötvényeket je-
gyezni, de ezek után – egy alkalmat kivéve – nem kapkodtak a hazai
bankok. A pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata szerint így a tar-
talékhoz nyúlnak, ahol legalább fél évre elegendő fedezet van, 
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Benedek István

Tanévgyurma
Tény, hogy számos jobb vagy éppen-
séggel kiváló oktatási rendszerrel ren-
delkező országban, Angliától
Németországig, kevesebb a szünidő,
mint nálunk, de maga az oktatás – a
miénktől eltérően – diákközpontú,
kompetenciák fejlesztésére, gyakor-
lati, valóban hasznosítható tudás át-
adására, a csapatszellem
kialakítására alapozott. 
____________4.
A megbeszélés
eredmény nélkül
végződött
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Műszaki és Tudományegye-
tem (MOGYMTE) magyar tagozatának
küldöttsége és érdekképviseleti veze-
tőink a január 28-i több mint négyórás
vita során olyan makacs ellenfelekkel
találták szembe magukat, akikkel nem
sikerült megegyezni a szesszió előtt
két héttel nyilvánosságra hozott egy-
ségesített vizsgarendet illetően.
____________5.
Tavaly a GDP 2,88
százaléka volt 
az államháztartás
hiánya
Az államháztartási deficit ezzel ala-
csonyabb lett a 2018 elején kitűzött
2,97 százalékos célértéknél.
____________6.
Az idény legszeré-
nyebb félidője
Egyre nehezebb a marosvásárhelyi
férfikosárlabda-csapatnak összeszed-
nie magát a gyakorlatilag tét nélküli
bajnoki mérkőzéseken. A Rapid ellen
már néhányszor bizonyította a csapat,
hogy 50-60 ponttal jobb, ezúttal nem
tudta odatenni magát a megfelelő
szinten. 
____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta

Sem a tulajdonosnak, sem az örökségvédelmi hivatalnak nem fáj a pusztulás

Romhalmazzá vált a Toldalagi-kastély



Vakációs gyermekklub 
Vakációs gyermekklub címmel előkészítőt szervez nyol-
cadikosoknak a Philothea Klub (Kossuth Lajos utca 2.
szám, tel. 0365-806-732). A foglalkozásokra a február 
4–8. időszakban, 10.30 és 12 óra között kerül sor. 

Kusztos Piroska-emlékest
Január 31-én, csütörtökön 17 órától Szováta önkormány-
zata, a Bernády Közművelődési Egylet és a Kusztos
Endre Képzőművészeti Egyesület szervezésében em-
lékünnepség lesz a 34 éve elhunyt Kusztos Piroska ze-
netanár, népzenekutató, folklorista, Kusztos Endre
grafikus felesége tiszteletére, amelyen helyi zongoris-
ták keltik életre a tanárnő egykori hangszerét. A külön-

leges esztétikai és szellemi értékkel bíró, 120 éves
hangszer a Kusztos-örökség részét képezi, amelyet
Szováta önkormányzata felújított, használható álla-
potba hozott, és méltó helyet talált neki a Kusztos
Endre-emlékházban. Meghívottak: a helyi református
egyházközség kórusa, Tófalvi Edit népdalénekes.
Kusztosné Szabó Piroskáról Ráduly János és Márton
Erzsébet beszél. 

Könyvbemutató Szovátán
Február 7-én, csütörtökön 18 órától Nagy Miklós Kund
Felemás című publicisztikakötetét mutatja be Szovátán a
Lector Kiadó. A szerzővel Gálfalvi Ágnes, a kötet szer-
kesztője beszélget. A rendezvény helyszíne a szovátai
városháza díszterme. Társszervező: Bernády Közműve-
lődési Egylet.

Legkésőbb február 17-én bezár a marosvásárhe-
lyi Ligetben működő szabadtéri műjégpálya –
adja hírül a létesítmény öltözőjében kifüggesz-
tett román nyelvű tájékoztató. 

Mivel a korábbi években március elejéig üzemelt a
pálya, a program lerövidítése kapcsán Mircea Moldovant,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illetékes osztály-
vezetőjét kerestük meg.

– Az esős időjárás, illetve a felmelegedés miatt nagyon
sok villanyt kell fogyasztanunk a műjégpálya használha-
tóvá tételéhez. A vakációban és hétvégeken sokan jönnek

a Ligetbe korcsolyázni, iskolaidőben, hétköznapokon
azonban kevesen vannak. Ilyen körülmények között ráfi-
zetéses lenne a működtetés – mondta az osztályvezető.
Mircea Moldovan szerint elképzelhető, hogy a magasabb
hőmérséklet miatt a Tudor negyedi műjégpálya még ha-
marabb, talán már a héten bezár. 

Arra a felvetésünkre, hogy jövőben új helyszínre köl-
töztetnék-e a szabadtéri pályát, Moldovan leszögezte,
hogy ez egyelőre nincs kilátásban. A helyszínváltozta-
tás akkor lesz időszerű, ha megnyílik a szomszédos jég-
csarnok, akkor ugyanis értelmetlen lenne két pályát
működtetni egymás mellett – tette hozzá az osztályve-
zető. 

Jogi tanácsadás
Az idei első jogi tanácsadást január 30-án, ma délután 4
órakor tartja előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szer-
kesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az ér-
deklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szel-
vényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Balla Zsófia versdélutánja
Január 30-án, ma délután 5 órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban (Horea utca 6. szám) kerül sor Balla Zsófia
Hazatalálás című versdélutánjára. A Kós Károly Akadémia
Alapítvány és a Látó szépirodalmi folyóirat által közösen
szervezett eseményen a költővel Kovács András Ferenc
és Markó Béla beszélget. Verset mond Bíró József szín-
művész.

Tanulmánykötet 
a székely határvédelemről

A Borsos Tamás Egyesület szervezésében a Nagy József
által szerkesztett A határvédelem évszázadai Székelyföl-
dön. Csíkszék és Gyimesek vidéke című tanulmánykötetet
mutatják be január 30-án, ma 18 órakor a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében.
A kötet nyolc történész írását tartalmazza a székely határ-
védelem témájában. A művet Berekméri Árpád Róbert tör-
ténész, református levéltáros mutatja be.

II. rendkívüli szimfonikus 
tangóhangverseny

Milonga de mis amores címmel kerül megrendezésre ja-
nuár 30-án, ma 19 órától a II. rendkívüli szimfonikus tan-
góhangverseny a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Horváth József, énekel Analia Selis, bandoneónon játszik
Omar Massa (mindketten argentínai művészek), zongorán
kísér László Cristina. Műsoron Julian Caeiro-feldolgozá-
sok. A hangversenyt holnap 19 órakor megismétlik.

Esztendő kereke 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, azaz február 2-
án, szombaton délelőtt 10 órától várják a 0–4. osztályos
gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket az idei első Esz-
tendő kereke foglalkozásra. Lesz zene, tánc, farsangi mu-
latság, kötélsodrás, szövés-fonás, álarc- és
szalmabáb-készítés. Előzetes jelentkezés szükséges a kö-
vetkező elérhetőségek egyikén: gyimola@yahoo.com,
0742-920-390. Helyszín: Marosvásárhelyi Néprajzi és
Népművészeti Múzeum. Belépő: 5 lej. Szervező: Világló
Egyesület, Néprajzi és Népművészeti Múzeum. A program
szakmai partnere a Hagyományok Háza. 

Farsangi bál
Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált
szervez. Az érdeklődők a szervezet Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között
iratkozhatnak fel. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefon-
számon.

Műtárgy- és régiségvásár 
A művészetkedvelők és a műtárgygyűjtők számára február
1–3. között a marosvásárhelyi Promenada Mallban XXI. al-
kalommal szervezik meg a műtárgyak és régiségek vásá-
rát. A vásáron több mint 50 kiállító vesz részt, akik a
megyéből, a környező megyékből érkeznek, sőt az ország
távoli településeiről is lesznek. A kiállított tárgyak között
lesznek bútorok, képek, ékszerek, ikonok, régi kiadványok,
érmék, jelvények, bélyegek.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma MARTINA, 
holnap MARCELLA,
GERDA napja.
MARCELLA: a latin család-
névből eredő Marcell női
párja, jelentése: Mars hadis-
tennek szentelt, Marshoz tar-
tozó.

30., szerda
A Nap kel 

7 óra 49 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 22 perckor. 
Az év 30. napja, 

hátravan 335 nap.
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Nagy Székely Ildikó 

Február közepén bezár a korcsolyapálya

A Maros megyei önkormányzat 2019-ben
Az Erdély TV ma este 6 órai Ügy-félóra műsorának vendége Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, aki az in-

tézmény idei terveit ismerteti.

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás ma 15 órakor!
A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –

JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hű-
ségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Ismeretlen tettesek ellopták a helyi adókból és ille-
tékekből összegyűlt összeget és a szociális támoga-
tásokat tartalmazó páncélszekrényt az Arad megyei
Fakert (Livada) polgármesteri hivatalából.

Lorena Radu, az Arad Megyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivője arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a
fakerti polgármesteri hivatal alkalmazottai kedden értesítették
a rendőrséget arról, hogy hiányzik az intézmény páncélszek-
rénye. A tettesek keddre virradóra vitték el a széfet, miután be-
törték a hivatal egyik ablakát, és azon másztak be helyiségbe.

A páncélszekrényben mintegy 13.000 lej volt. Iosif Bimbo,
a település polgármestere azt mondta az Agerpres hírügynök-
ségnek, hogy a tolvajok kitépték a falból és üzemen kívül he-

lyezték a biztonsági berendezés vezetékeit. A biztonsági ka-
merák azonban üzemképesek maradtak, a felvételeket átadták
a rendőrségnek. „Csodálkozunk, hogy el tudták vinni a széfet,
mert körülbelül 400 kilogrammot nyom, egy régi, ólmozott falú
páncélszekrény. Az egy méter magas széf az épület földszintjén
volt, és az ablakon emelték ki” – nyilatkozta az elöljáró.

Azt is elmondta, hogy az általa vezetett intézmény hétfőn
vette ki a bankból a szociális támogatásokként kifizetendő
készpénzt, az ellopott összeg java tehát a segélyre jogosultak
pénze volt. Ezenkívül helyi adókból és illetékekból befolyó
összeget is tároltak az ellopott széfben.

A rendőrség nyomoz a tettesek kilétének felderítése érde-
kében. (Agerpres)

A politikai hirdetésekre vonatkozó szabályok szigo-
rítását jelentette be hétfőn a Facebook, hogy meg-
nehezítse a külföldi beavatkozásokat a közelgő
európai parlamenti (EP-) választásokba.

A tavaly kirobbant Cambridge Analytica-botrány óta meg-
nőtt a nyomás a közösségi oldalon, hogy eszközöljön változ-
tatásokat a szabályzatában.

„A politikai és a különböző ügyekhez kapcsolódó hirdeté-
seket engedélyeztetni kell majd, és fel fogjuk tüntetni, hogy ki
fizetett ezekért” – közölte Nick Clegg, a Facebook globális
kommunikációs részlegének vezetője brüsszeli sajtótájékoz-
tatóján.

Hangsúlyozta, a módosítások nem csak a nyíltan egyes je-
lölteket vagy pártokat támogató hirdetésekre fognak vonat-
kozni, hanem azokra is, amelyek olyan, rendkívüli módon
átpolitizált témákról szólnak, mint például a bevándorlás.

Elmondta, hogy ezen új szabályokat mintegy két hónappal
az EP-választások előtt, március végén kezdik majd alkal-
mazni Európában, globálisan pedig még június vége előtt.
Hozzátette, Indiában, Izraelben és Ukrajnában sem várnak
nyárig, hanem már a tavaszi választások előtt életbe lépnek a
szóban forgó előírások.

Minden politikai hirdetés hét évig megtalálható lesz egy
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban. Tudni lehet, hogy ki
és mennyit fizetett értük, az is, hogy hányan látták őket, s mi-
lyen korú, nemű, lakóhelyű emberekről van szó.

A vállalat hasonló átláthatósági szabályokat vezetett be az
Egyesült Államokban is a múlt év végi félidős választások
előtt.

Clegg arról is beszámolt, hogy új regionális központokat
hoznak létre Dublinban és Szingapúrban, amelyekben a vá-
lasztásokhoz kapcsolódó tartalmakat elemzik majd.

Az alelnök tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint a Fa-
cebook árulná a felhasználói adatait a hirdetőknek.

„A felhasználói adatok áruba bocsátása nemcsak helytelen
lenne, de az üzleti modellünket is aláásná, mivel csökkentené
a szolgáltatásunk egyedi értékét” – emelte ki.

Vera Jourová európai uniós igazságügyi biztos üdvözölte a
bejelentést, azonban további intézkedéseket sürgetett.

„Örülök, hogy a Facebook elkötelezett az adatvédelem erő-
sítése mellett, és új eszközöket hoz létre, azonban kevesebb
beszédet vagy bocsánatkérést s több konkrét cselekedetet sze-
retnék látni, különösképpen a dezinformációk és a választási
manipuláció területén” – jelentette ki.

A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, közel 90 millió
Facebook-felhasználó adatait oszthatták meg a Cambridge
Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és ta-
nácsadó céggel, amely ezek feldolgozásával próbált képet
alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállított-
ságáról az előző elnökválasztás előtt, és így személyre
szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nél-
kül. (MTI)

A brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése
esetén a brit kormány a lehető leghamarabb be-
szünteti az Európai Unión belüli szabad mozgás
alapelvének nagy-britanniai érvényesítését, és azok
az uniós polgárok, akik a kilépés után érkeznek,
alapesetben már csak három hónapra szóló tartóz-
kodási engedélyt kapnak – jelentette be a brit bel-
ügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, hogy ez
nem vonatkozik a már Nagy-Britanniában élő kül-
földi EU-állampolgárokra.

A minisztérium hétfőn késő este közzétett új bevándorlási
szabálygyűjteménye alapján ha a brit EU-tagság március 29-
én esedékes megszűnéséig nem sikerül életbe léptetni a Brexit
feltételrendszeréről szóló egyezményt, és Nagy-Britannia
megállapodás nélkül távozik az EU-ból, a külföldi uniós pol-
gárok a márciusi kilépési dátum után is beutazatnak az or-
szágba látogatás, munkavállalás vagy tanulás céljával. Ha
azonban három hónapnál tovább kívánnak maradni, ahhoz
külön időleges tartózkodási engedélyért (European Temporary
Leave to Remain) kell folyamodniuk, amely további 36 hó-
napra, vagyis három évre lesz érvényes.

Három évet meghaladó idejű nagy-britanniai letelepedési
szándék esetén az EU-állampolgárokra is a 2021 után életbe
lépő általános, új bevándorlási szabályozás lép életbe. Ennek
alapelve szerint a tartózkodási folyamodványok elbírálásában
a kérelmező szakképzettsége lesz a döntő szempont, az EU-
ból és a máshonnan érkezők esetében egyaránt.

A három hónapot meghaladó, legfeljebb három évre szóló
tartózkodási engedély kiadásához az uniós kérelmezőknek iga-
zolniuk kell személyazonosságukat és azt, hogy nem született
ellenük a múltban bírósági ítélet súlyos bűncselekmény miatt.

A brit belügyminisztérium tájékoztatója kiemeli: nem lesz-
nek jogosultak a három évre szóló tartózkodási engedélyre

azok, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, folyamato-
san bűnöző életmódot folytatnak, vagy bármi más okból ve-
szélyt jelentenek Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.

Megállapodás nélküli Brexit esetén a márciusi kilépési
dátum után érkező EU-állampolgároknak az első három havi
tartózkodási engedélyért nem kell fizetniük, de a további
három évre szóló engedély kiadása már díjköteles lesz. Ennek
összegét később határozzák meg – áll a brit belügyminiszté-
rium tájékoztatójában.

A tárca nyomatékosan hangsúlyozza, hogy azokra az EU-
állampolgárokra, akik a kilépés időpontjában már életvitelsze-
rűen Nagy-Britanniában tartózkodnak, mindez nem
vonatkozik, ők megállapodás nélküli Brexit esetén is a már
korábban ismertetett rendszer alapján folyamodhatnak letele-
pedett jogi státusért, és ha ezt megkapják, jelenlegi jogosult-
ságaik megőrzésével, határidő nélkül maradhatnak.

A belügyminisztérium közölte: a brit kormány szeretné, ha
ők Nagy-Britanniában maradnának.

A kilépés időpontjában már Nagy-Britanniában élő EU-ál-
lampolgárok kétféle tartózkodási jogviszonyért, letelepedett,
illetve előzetes letelepedett státusért folyamodhatnak, attól
függően, hogy a kérelmező a brit EU-tagság megszűnése után
tervezett átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig, il-
letve megállapodás nélküli Brexit esetén idén március 29-éig
eltöltött-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Azok is
kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik a határidő
végéig még nem tartózkodnak ennyi ideje Nagy-Britanniában,
és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak.

A korábbi tervek alapján a letelepedett státus megszerzésé-
ért is fizetni kellett volna, de Theresa May miniszterelnök a
minap bejelentette, hogy a kormány eltörölte a díjfizetési kö-
telezettséget, és akik már kifizették a díjat, visszakapják pén-
züket. (MTI)

A Facebook új eszközöket jelentett be 
a választásokba való beavatkozás ellen

2019. január 30., szerda _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Enyhe idővel jön február
Rendkívül enyhe időjárással érkezik a február, a hő-
mérsékleti értékek helyenként akár 14 Celsius-fokig
is emelkedhetnek, csapadék január végén és feb-
ruár 3-a után várható – derül ki az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat (ANM) január 28-a és február 10-e
közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdély-
ben az intervallum első és utolsó részében, február
3-a előtt és 6-a után, nagyjából az évszaknak meg-
felelő hőmérsékletekre számíthatunk, legtöbb 2-6
Celsius-fokkal, február 2-a és 5-e között azonban
szokatlanul enyhe idő lesz, a nappali legmagasabb
hőmérsékleti értékek elérhetik a 8-12 Celsius fokot.
Az éjszakai hőmérsékletek hasonlóan alakulnak,
február 2-ig mínusz 6 és mínusz 1 fok között, február
3-tól 5-éig az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékle-
tek sem süllyednek fagypont alá, 0 és 2 Celsius-fok
között várhatók. Csapadék bármikor előfordulhat, de
a legnagyobb valószínűséggel erre január 29-e és
31-e között kerülhet sor. (Agerpres)

Maros megye lesz a Budapesti
Székely Bál díszvendége

A Budapesti Székely Bál idei díszvendége Maros
megye lesz – mondta Szász Jenő, a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet elnöke kedd reggel az M1 aktuális
csatornán. Az elnök elmondta, hogy a jótékony célú
székely bál teljes bevételét ezúttal is rászoruló szé-
kelyföldi és kárpátaljai magyar szervezeteknek, kül-
honi közösségek számára ajánlják fel a szervezők.
Az eseményt március 2-án tartják a Pesti Vigadó-
ban. A bál díszvendége tavaly Székelyudvarhely
volt, idén Maros megye mutatkozik be, fellép a
Maros Művészegyüttes. A vacsora menüválasztása
is a székely hagyományokra épít – fűzte hozzá. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet által immár hatodik
éve megrendezett Budapesti Székely Bál célja a
székelyföldi magyarság és az anyaország kapcso-
latának erősítése – mondta az elnök. (MTI)

Tudose is Pontához csatlakozott
Kilépett a Szociáldemokrata Pártból (PSD) Mihai Tu-
dose. A volt miniszterelnök Victor Ponta alakulatá-
hoz, a Pro Romániához csatlakozik. Mihai Tudose
Facebook-bejegyzésben jelentette be döntését, mi-
szerint 27 évi párttagság után kilép a PSD-ből. Azt
írja, mára végképp elvesztette a reményt abban,
hogy jóra fordulhatnak a dolgok a pártban. Hozzáte-
szi, nehéz döntés volt számára kilépni a PSD-ből,
de csak így tud elhatárolódni ettől az „ország- és
pártvezetési módtól”. „Ha ezt a lépésemet megértik,
és elősegíti a PSD-n belüli helyzet javulását, őszin-
tén örülni fogok” – írja még Tudose, hozzátéve, hogy
a Pro Románia pártban folytatja politikai tevékeny-
ségét. (Agerpres)

Feloldották a külügyminisztérium
1990 előtti iratainak titkosságát

Feloldották a külügyminisztérium levéltárában őrzött,
1989. december 31. előtt államtitoknak minősített
dokumentumok titkosságát. Az erről szóló határoza-
tot pénteki ülésén fogadta el a kormány. A külügyi
iratok – tudományos, oktatási vagy jogi célú – tanul-
mányozását az országos levéltár működését szabá-
lyozó törvény előírásai alapján tették lehetővé és
szervezik meg. Ennek megfelelően a különösen ér-
tékes vagy sérülékeny állapotban lévő dokumentu-
mokat csak másolatban bocsátják az érdeklődők
rendelkezésére. A külügyminisztérium azt reméli a
30 évnél korábban született iratai titkosságának fel-
oldásától, hogy azt a nemzetközi diplomácia, illetve
a hazai és a külföldi kutatók a tárca nyitottságának,
„a Románia által is felvállalt európai demokratikus
értékekhez való igazodásnak” a jeleként értékelik. A
kormányhatározat szerint a külügyminisztérium hat-
van napon belül fogja közzétenni az immár hozzá-
férhetővé váló, korábban államtitkoknak minősített
dokumentumok listáját. (MTI)

és meg sem próbálnak külföldi bankoktól kölcsönkérni,
ami egy másik járható út lenne ilyen esetben.

A nagypiaci energiaárak emelkedése és a lej értéké-
nek zuhanása után a bankok államkötvényekkel szem-
beni passzivitása is mutatja, hogy a kormány nagyon
rossz irányba tért a legutóbbi adócsomagjával, és a
nagyvállalatok már nem tartják megbízhatónak. Erre a
helyzetre a lehető legrosszabb választás a kincstári tar-
talék felélése, hiszen annak pont az a szerepe, hogy vál-
sághelyzetben egy azonnali túlélést biztosítható alapot
képezzen. Pont úgy, mint egy háztartásban, ahol van fél-
retéve pár havi vésztartalék nagy baj esetére. Válság-
helyzet egyelőre nincs, de az ilyen gazdaságpolitika
kiváló recept hozzá, és ha azt még tetézik e legutóbbi
döntéshez hasonlókkal, az már szinte garantálja, hogy
ha ismét krízis lesz, akkor az kemény is legyen. Rosz-
szabb, mint az egy évtizeddel korábbi.

Kezdődhet a tánc
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Románia a 24. helyen áll a korrupció érzékelését il-
letően a 28 tagú Európai Unióban, pontszáma egy-
gyel csökkent tavalyhoz viszonyítva – derül ki a
Transparency International kedden nyilvánosságra
hozott éves jelentéséből.

A korrupciós érzékelési indexet (IPC) a kutatásban részt
vevő 180 országban élő szakértők és üzletemberek megkérde-
zése nyomán számították ki.

A 2018-ra vonatkozó adatok szerint Románia világviszony-
latban a 61. helyen áll a 47 pontjával, ami kétpozíciós vissza-
esést jelent az előző esztendőhöz képest.

A korrupciós érzékelési index nullától százig terjedő skálán
helyezkedik el, a 0 rendkívül magas szintű korrupciót jelent,
a 100 pedig a korrupció teljes hiányát.

A 28 tagú Európai Uniót górcső alá véve Románia a 24.,

olyan országot előzve meg, mint Magyarország (46 pont), Gö-
rögország (45 pont) és Bulgária (42 pont).

„Ugyan Románia és Magyarország az elmúlt években jobb
helyen állt a korrupciós érzékelési indexen, most mindkettő
visszaesett egy-egy ponttal egy olyan évben, amelyet Magyar-
országon nagyszabású korrupciós botrány, Romániában pedig
erőteljes korrupcióellenes tüntetések fémjeleztek” – írja a
Transparency International.

Görögország három pontot veszített 2017-hez képest, mi-
közben Magyarország pontszáma öt év alatt nyolccal esett
vissza. 66 pontos regionális átlaggal az Európai Unió és Nyu-
gat-Európa áll a legjobb helyen a térségben a korrupció érzé-
kelését illetően, azonban az elmúlt években aggasztó
fejlemények történtek, így ebben a régióban is nagy probléma
a korrupció. (Mediafax)

Románia a negyedik legkorruptabb ország az EU-ban

Rendezetlen Brexit esetén engedélyköteles lesz 
a hosszú távú letelepedés az EU-polgároknak

Széfestül vitték el a segélyeket Fakerten



A disznóvágási idény nem ért
véget karácsony előtt, a va-
lódi téli időjárásnak köszön-
hetően még javában tart. 

A családi disznószúrások után
főleg közösségi böllérkedésre jut
idő a farsangi időszakban, és ezek-
nek a gasztronómiai és közösségi
eseményeknek főként az anyaor-
szágban van hagyományuk, egyre
gyakrabban erdélyi barátaikat is
meghívják rájuk a szervezők.

Makfalva község küldöttsége ja-
nuár 18–20. között vett részt egy
ilyenen a magyarországi Alattyán
testvértelepülésen, három disznó
bánta, amit öt csapatnak osztottak
ki feldolgozásra. Az ítészek az el-
készült kolbászt díjazták, az ízekért
az erdélyi csapat különdíjat szer-
zett, de a csíkszentdomokosi Bin-
der Levente szakácsot is soraiban
tudó küküllőmentiek káposztaléle-
vese is elnyerte a házigazdák tet-
szését.

A Tolna megyei Kakasdon a múlt
hét végén huszadik alkalommal ren-
dezték meg a községi közös disznó-
vágást. A németországi Radibor, a
felvidéki Deáki és az erdélyi Szé-
kelykakasd és Csíkfalva küldöttsé-
gei péntek este érkeztek meg. A
közös vacsora alatt és után rég lá-

tott barátok, ismerősök beszélget-
tek, de ezt nem lehetett túl hosszúra
nyújtani, hiszen másnap komoly
feladat várt mindenkire. Szombat
reggel a „vesztőhely” melletti „sira-
lomházban” két megtermett jószág
várt a végítélet beteljesedésére:
bűnük az volt, hogy „már kiskoruk-
ban malackodtak, később pedig
disznó módjára viselkedtek”. 

Schellné Simcsik Orsolya pol-
gármester asszony köszöntője után,
a pálinkáspoharakból kellő bátorsá-
got merítve, a főállatorvos felügye-
lete mellett a férfiak végrehajtották
az ítéletet a két hízón, amelyeket
idén nem a hagyományos székely-
magyar-felvidéki, hanem székely és
német hagyományok szerint dol-
goztak fel a csapatok, a felvidékiek

hurkát készítettek a vacsorához
saját recept szerint, míg a nyárád-
menti nők ízletes erdélyi csorbát
főztek vendéglátóik kérésére.

Reggelire és ebédre hagyomá-
nyos ételeket kínáltak, estére pedig
az egész faluközösséget meghívták
vacsorára. A Makovecz Imre ter-
vezte faluház zsúfolásig megtelt, a
kulturális műsor keretében fellépett
a Német Nemzetiségi Énekkar, va-
lamint a Sebestyén Ádám Székely

Társulat Galuska csoportjának nép-
táncosai. Az előadást követően,
püspöki asztali áldás után a résztve-
vők nekiláttak a vacsorának, a nap
folyamán készített kolbász, hurka,
pecsenye, valamint az asszonyok
által készített galuska (töltött ká-
poszta) és húsgombóc mind az asz-
talra került. Ezt éjszakába nyúló bál
követte, vasárnap reggel a vendé-
gek többsége részt vett a szentmi-
sén, a délelőtti órákban a
viszontlátás reményében vettek bú-
csút egymástól.

A januári disznóvágás mellett
Kakasdon augusztusban is tartanak
gasztronómiai rendezvényt, a ha-
gyományos kakasfőző versenyt,
ahová ugyancsak meghívták a test-
vértelepüléseket.

A napokban Jobbágytelkéről uta-
zik küldöttség az anyaországi Sajó-
vámosra, ahol a következő hét
végén a Vámos-Toros elnevezésű
gasztronómiai fesztivál zajlik, és
ahol a felső-nyárádmentiek is fel-
dolgoznak egy sertést saját hagyo-
mányaik és szájízük szerint: készül
torokpecsenye puliszkával, tepertő,
töltött káposzta, kolbász és májas,
amit a résztvevők meg is vásárol-
hatnak. A rendezvényen fellép a
jobbágytelki hagyományőrző nép-
tánccsoport. A sajóvámosi szerve-
zők rekordot döntenének a
fesztiválon, egy 2019 méter hosszú
kolbászt szeretnének készíteni.
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Gligor Róbert László

újklasszicista homlokzattal bővült. A kastélyban az ér-
tékes bútorzat, csempekályhák, szőnyegek és értéktár-
gyak mellett gazdag, több mint tízezer kötetes
könyvtár volt, amiből 1944-ben több mint 2300 köte-
tet sikerült megmenteni. Egy részük a marosvásárhelyi
Teleki Tékába került. A kastélyt százhúsz holdas,
lombhullató fákkal beültetett és mesterséges halastó-
val ellátott park vette körül, amiből mára már semmi
sem maradt. 

Miután a kastélyt elállamosították, köztulajdonba
került, az épület különböző rendeltetést kapott, s évről
évre rosszabb állapotba került. A kilencvenes évek ele-
jétől a kastély gazdasági épületeit a Geranco Kft. rak-
tárnak és műhelynek használta. A kastélyt a család
külföldön élő leszármazottja, Kerekes Mária igényelte
vissza, és 2004-ben került a birtokába. Ezt követően a
már romos épületet Jean Claude Moscovici francia vál-
lalkozónak adta el. 
Nyolcezer lejes bírság a tulajdonosnak 

Az évek során az önkormányzat mindent megpró-
bált, hogy a tulajdonost rábírja a kastély megmenté-
sére. Késő ősszel a megyei tanácstól is kiszálltak
Koronkára, Nagy Márton és Takács Olga volt pol-
gármesterek is több ízben felszólították a francia tu-
lajdonost, hogy legalább állagmegőrzési
munkálatokat végezzen, de semmi sem történt,
annak ellenére, hogy szerződés kötelezi a kastély
felújítására. Ezzel egy időben minden hivatalos szer-
vet értesítettek, de hiába, „mindent lazán hagynak”,

nem érdekli őket a magyar arisztokrácia épített örök-
sége. 

Takács Szabolcs polgármester meghívására Mosco-
vici a tanáccsal is tárgyalt. Az önkormányzat tagjai arra
kérték a francia tulajdonost, hogy nyilatkozzon végre
a szándékáról, tegyen valamit, mert nem nézhetik, ho-
gyan dől össze a kastély. A tulajdonos azóta is kisiklik
a kötelezettség alól. A polgármester nem látott más
megoldást, mint hogy az ősz folyamán bírságot rójon
ki. – A nyolcezer lejes bírságot addig ismételjük, amíg
nyomást nem gyakorolunk rá, és nem kimozdulunk az
évek óta tartó holtpontról – mondta a polgármester, aki
hozzátette, hogy Amerikából itthon voltak a Toldala-
giak, velük is próbáltak tárgyalni. Kérték, tegyenek va-
lamit, vásárolják meg, vagy találjanak vevőt rá,
mentsék meg a kastélyt, de nem történt semmi.

Időközben a kastélyra lett volna vevő, de meghiú-
sultak a tárgyalások Moscovicival. Úgy tűnik, a tulaj-
donosnak nem áll szándékában eladni, annak ellenére,
hogy maga is látja, az épület menthetetlen. Csak újjá-
építeni lehet. A romos épületet bekerítették, életveszé-
lyes a közelében tartózkodni. S a közérzetnek sem tesz
jót a látvány, mert a múltunk megalázása miatti szo-
morúság vesz erőt a látogatón. Igaz, van akinek semmit
sem mondanak ezek a romos épületek. 

Jelenleg a kastély udvarán levő épületek is üresek,
a bútorgyár elköltözött. Úgy néz ki, minden az enyé-
szeté. Ilyenkor tevődik fel a kérdés: szándékosan hagy-
ják romba dőlni a magyar arisztokrácia épített
örökségét? 

Romhalmazzá vált a Toldalagi-kastély
A beteljesületlen gyermekkori

vágyakat gyakran felnőttkorában
igyekszik megvalósítani az ember
(lánya). Ecaterina Andronescunak
minden bizonnyal a plasztilin volt
az álmai netovábbja, mert mi más-
sal magyarázhatnánk, hogy tan-
ügyminiszteri minőségében újra
meg újra gyurmázni szeretne a ke-
zébe adott, lágy anyaggal, amit hi-
vatalosan – és méltánytalanul –
tanügyi rendszernek neveznek.

A tárcavezető, korábbi három
mandátumához hasonlóan, negyed-
szerre sem szűkölködik „jó” ötle-
tekben. Legújabban többek között a
tanévszerkezetnek üzenne hadat,
azaz „reformot” – nem véletlen,
hogy ettől a szótól már kicsinek és
nagynak, diáknak és pedagógusnak
borsódzik a háta –, és a vakációk le-
rövidítésétől, a két iskolai félév át-
szervezésétől a tanulók teljesítmé-
nyének javulását, a funkcionális
analfabetizmus megszűnését várná.
Meglátásom szerint ez a formai újí-
tás éppen annyit használna a tartal-
milag sérült rendszernek, mint egy
düledező háznak az új vakolat. 

A miniszter asszony szerint attól
„táltosodnának meg” az – egymást
követő újítások közepette is régi-
módi és megterhelő – romániai ok-
tatás fiatal résztvevői, ha még
rövidebb szünetekkel zúdulna rájuk
a nagyrészt elméleti, könnyen fe-
lejthető ismeretek áradata. A téli va-
kációt Andronescu két hétre
szűkítené, így alig pár napjuk ma-
radna a gyermekeknek az ünnepi
nyüzsgés utáni pihenésre, és már
kezdődhetne is a második félév,
amiből három, három és fél hónap
múlva lehetne csak felszusszanni a
tavaszi vakáció két hetére. Nem új
keletű – és a napokban egy román
internetes oldalon újra megfogal-
mazódott – a pszichológusi szakvé-
lemény, miszerint a stresszes
félévzárás után hosszabb időre van
szükségük a diákoknak arra, hogy

felfrissüljenek, feltöltődjenek, és
újult erővel teljesítsék az új kihívá-
sokat. 

Tény, hogy számos jobb vagy ép-
penséggel kiváló oktatási rendszer-
rel rendelkező országban, Angliától
Németországig, kevesebb a szün-
idő, mint nálunk, de maga az okta-
tás – a miénktől eltérően –
diákközpontú, kompetenciák fej-
lesztésére, gyakorlati, valóban
hasznosítható tudás átadására, a
csapatszellem kialakítására alapo-
zott. Véleményem szerint ebben a
minőségi különbségben rejlik a
rendszer sikere, nem pedig a tanin-
tézményben „leült” órák számában.
A világ egyik legjobbjának tartott
finn oktatási rendszerben például a
romániai tanévkezdésnél jóval ha-
marabb, már augusztusban becsen-
getnek, mindössze kéthetes a
karácsonyi és négynapos a húsvéti
szünidő – igaz, a kettő között van
még egy egyhetes úgynevezett kar-
neváli szünet, és a nyári szünidő
már június 1-jén elkezdődik, tehát
10-11 hetet tart –, de maga az okta-
tás menete a lehető legstresszmen-
tesebb. Nemzeti kerettantervük a
finneknek is van, de az illetékes
hatóságok nem ellenőrzik folya-
matosan annak teljesítését, sőt, a
helyi tantervek továbbfejleszté-
sére, újítására biztatják a pedagó-
gusokat, a diákoknak pedig
átlagban napi négy tanórájuk van,
ezt követően iskola utáni foglalko-
zásokon vagy szabadidős progra-
mokon vehetnek részt. A
PISA-felmérések is kimutatták,
hogy a tanítási órák száma és a jó
teljesítmény között minimális ösz-
szefüggés van, ezt bizonyítja a fel-
mérések eredményei szerint élen
járó finn oktatási rendszer is. Ezek
szerint újra rossz helyen tapogató-
zik a miniszter asszony. De köny-
nyen meglehet, hogy erre majd csak
utólag – a következő tanév „leve-
zénylése” után – jönnek rá a rend-
szer alárendeltjeinek – a diákoknak
és pedagógusoknak – bőrén kísér-
letező „játékmesterek”.

Tanévgyurma

Kést ragadtak Kakasdon

Nagy Székely Ildikó  (Folytatás az 1. oldalról)

Idén székely és német hagyományok szerint dolgozták fel a kakasdi disznókat  Fotó: Sebestyén Lajos



M indenhova együtt jártak – a
festett barna hajú nő, aki már jó
régen elfújhatta a hatvanadik

születésnapi gyertyát és a kis testű, fehér
„zoknis”, fekete kutya. Tökéletes párost al-
kottak. A négylábú társat sohasem kellett no-
szogatni, ölbe venni vagy pórázától fogva
elrángatni az utcán talált, gyanús kinézetű
rágcsálnivalóktól. Engedelmesen szaporá-
zott naphosszat gazdája után, vakkantás nél-
kül várta az asszonyt a gyógyszertár vagy az
élelmiszerbolt előtt, és eszébe sem jutott ki-
kezdeni a környékbeli megtermett, fajtiszta
ebekkel. Egyszer egy zálogház előtt láttam
üldögélni. Gazdája odabent intézkedett, pár
perc múlva pedig a legnagyobb egyetértés-
ben indultak tovább. 

– Tényleg mindent ért abból, ami körülöt-
tünk történik. Ő az én első számú tanácsa-
dóm és testőröm – jegyezte meg halvány
mosollyal az asszony beszélgetésünk elején.
– Azonnal megérzi, ha nem vagyok jól, és ott
ül mellettem, amíg helyre nem jövök. Éppen
csak meg nem szólal – tette hozzá leheletnyi
csend után, aztán mesélni kezdett. – Már kö-
lyökkorában nagy „gavallér” volt a kicsi
drága. Valaki utcára tehette, mert egy este
munkából jövet a lányom után szegődött, és
hazakísérte. Mivel a vejem nem rajongott az
állatokért, és az unokám is kicsi volt még, alig
hároméves, úgy döntöttek, hogy beadják vala-
melyik állatkereskedésbe. Szerencsére abban

az órában már minden ilyen üzlet bezárt, így
éjszakára én maradtam az egyedüli lehetséges
szállásadó. Amikor a lányom felhívott, és rejté-
lyesen bejelentette, hogy „ottalvós vendéget”
hoz vacsorára, nagyon megszeppentem. Akko-
riban egy idős asszonyra vigyáztam, kora reg-
geltől késő délutánig tartott a műszakom,
tudtam, hogy hajnalban indulnom kell, és el sem
tudtam képzelni, hogy egy
idegent magára hagyjak
a lakásomban. De azzal
is tisztában voltam, hogy
hiába tiltakoznék, mert
amit a lányom a fejébe
vesz, azt tűzön-vízen át végrehajtja. Nemsokára
meg is érkeztek a kicsikével. Elegáns úriem-
berre vagy hölgyre számítottam, olyanokra,
akik a lányom baráti körébe tartoztak, és ami-
kor megláttam a kartondobozból kikandikáló
borzas apróságot, hirtelen elállt a lélegzetem.
Sosem voltam állatbolond, féltettem az ottho-
nom a házi kedvencek rongálásaitól, de ez a
kiskutya egyből levett a lábamról. Kivettem a
dobozból, magamhoz öleltem. Akkor már tud-
tam, hogy Dzsoni lesz a neve, és azt is, hogy
örökre nálam marad. Hat év telt el azóta.

– Hogy sikerült összeegyeztetni a munkát
a kutyus gondozásával, felügyeletével? –
kérdeztem.

– Nehezen. Már az első közös reggelünkön
félve mentem el otthonról. Ételt és friss vizet
hagytam Dzsoninak, de ő akkor sem akart el-
engedni. A harmadik emeletről a földszintig
lehallatszott a sírása. Már előre aggódtam,
mi vár majd este otthon, de amikor hazaér-
tem, új lakótársam békésen aludt a konyhá-
ban a lányom régi takaróiból és

kispárnájából rögtön-
zött fekvőhelyén. Az aj-
tónyílásra azonnal
kinyitotta a szemét. Azt
a boldog hálát, amit a
tekintetében láttam,

soha nem tapasztaltam azelőtt. Pedig világ-
életemben sok ember vett körül. A hetvenes-
nyolcvanas években kiszolgálónőként
dolgoztam egy élelmiszerüzletben, és amikor
csak lehetőségem volt, mindig adtam „pult
alól” is ezt-azt, vajat, húst az embereknek.
Nemcsak az ismerősöknek, hanem minden-
kinek. Hálát sosem vártam, egyszerűen örül-
tem, hogy segíthetek. Most viszont úgy
érzem, Dzsoni azért jött hozzám, hogy a sze-
retetével, ragaszkodásával minden szívessé-
get megköszönjön.

Persze, ebben a nagy „szerelemben” sem
ment minden simán. Fél évig jártam még az
idős hölgyhöz, így az elválás drámáját még

rengetegszer eljátszottuk Dzsonival. Akkori-
ban szoktam meg, hogy egy órával korábban
keljek, hogy munka előtt még legyen időm le-
vinni a kutyust a tömbház elé. Negyed hat
felé már a közeli sétányon kóvályogtunk. Így
a szobatisztaságra nevelés is elkezdődött,
bár ebben csak akkor értünk el teljes sikert,
amikor már egész nap otthon voltam. Köz-
ben a lányomnak felajánlottak egy németor-
szági munkát. Gondolkodás nélkül
elfogadta, és pár hónap múlva a férjét és az
unokámat is kivitte magához. A lakást elad-
ták, és a pénzből a vejem indított kint egy
vállalkozást. Jól megvannak, ritkán, több-
nyire csak vakációban jönnek haza pár
napra. Hiányoznak, de Dzsoni mindenért
kárpótol. 

– Úgy tudom, a kölyökkutyusok imádnak
rongálni – szóltam közbe.

– Kicsi korában ő is sok mindent össze-
rágott, a szőnyeg volt a specialitása. Vi-
szont ennek a „jó” szokásnak
köszönhetem, hogy a perzsa alatt megta-
láltam egy rég elveszettnek hitt aranylán-
com. Azon a télen elég gyengén álltam
anyagilag, felgyűlt a közköltség, hatalmas
volt a gázszámla. Elvittem a láncot a „za-
ciba”, és az árából rendeztem a tartozása-
imat. Ez is megerősített abban, hogy
nincsenek véletlenek. A Dzsonival való ta-
lálkozásnak is előre megtervezett ideje,
helye volt az életemben.

A Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudo-
mányegyetem (MOGYMTE) ma-
gyar tagozatának küldöttsége és
érdekképviseleti vezetőink a január
28-i több mint négyórás vita során
olyan makacs ellenfelekkel találták
szembe magukat, akikkel nem sike-
rült megegyezni a szesszió előtt két
héttel nyilvánosságra hozott egysé-
gesített vizsgarendet illetően. A vita
olyan hosszúra nyúlt, és annyira
eredménytelen volt, hogy a január
15-én megszavazott önálló angol
kar után a magyar kar megalakítá-
sának a jogosságára vonatkozó
kérés már szóba sem került – tájé-
kozatott a megbeszélés után 
dr. Szabó Béla egyetemi tanár, a
magyar tagozat választott vezetője. 

A megbeszélés idején az egyetem
folyosóit, lépcsőházát több száz
fehér köpenybe öltözött magyar
diák lepte el, akik a vizsgarend
megváltoztatása ellen tiltakoztak, és
a magyar tagozat önállóságáért áll-
tak ki. Mellettük volt tanáraik több-
sége is. A diákok tiltakozási
akciójáról értesülve a beszélgetést a
megyei tanács épületében tartották
meg, Péter Ferenc tanácselnök,
Mircea Duşă prefektus, Kelemen

Hunor szövetségi elnök, Novák
Zoltán szenátor és Vass Levente
RMDSZ-képviselő jelenlétében. 

A román felet prof. dr. Leonard
Azamfirei, az egyetem rektora,
prof. dr. Constantin Copotoiu, az
egyetemi szenátus elnöke és prof.
dr. Cotoi Ovidiu docens, az Általá-
nos Orvosi Kar dékánja képviselte.
Magyar részről prof. dr. Szabó
Béla, dr. doc. Nagy Előd rektorhe-
lyettes, a három kart képviselő prof.
dr. Benedek Imre, prof. dr. Szilágyi
Tibor, prof. dr. Sipos Emese, dr.
doc. Mártha Krisztina és Marton
László, a magyar diákszövetség el-
nöke volt jelen. 

A magyar oktatók a tárgyalások
során továbbra is kitartottak az
egyetem vezetőségével írásban is
közölt álláspontjuk mellett, misze-
rint minden tanár maga készítse a
tételeket, és vizsgáztassa tanítvá-
nyait. Azt elfogadták, hogy a kérdé-
sek száma megegyezzen, és a
nehézségi fokuk is, amit egyeztet-
nek román kollégáikkal, de ragasz-
kodtak ahhoz, hogy a vizsga-
teszteket az általa tanított tananyag
és könyvészet alapján a tantárgyat
oktató tanár fogalmazza meg, és ér-
tékelje. Azzal viszont nem érthet-
nek egyet, hogy öt nappal korábban
kelljen beadni a közös tételeket,
amelyeket könnyen kiszivárogtat-

hatnak azok, akik a sokszorosítá-
sukkal foglalkoznak. Szóba került
az is, hogy az oktatás minőségével
foglalkozó egyetemi bizottságnak
nincsen egyetlen magyar képvise-
lője sem.

A román fél annyi „kompromisz-
szumra” volt hajlandó, hogy a sze-
nátusban felvetik az eddigi vizsgák
eredményének elismerését, de azon
túl a magyar oktatóknak alkalmaz-
kodni kell a szenátus által jóváha-
gyott egységes vizsgarendhez és a
tételek kötelező fordításához. Ebbe
a hosszas vita után sem egyeztek
bele a magyar tagozat képviselői, és
azok a tanárok, akik egyetértettek
az új vizsgarend elleni tiltakozással,
továbbra is az eddig megszokott
módon fognak vizsgáztatni, és ha a
jegyeket nem fogadja el az elektro-
nikus rendszer, a kinyomtatott táb-
lázatba kézzel írják be azokat, és
hivatalosan iktatva elküldik a Dé-
káni Hivatalnak.Teszik ezt annak
ellenére, hogy megrovást helyeztek
kilátásba ellenük. 

A sikertelen megbeszélést köve-
tően a magyar fél képviselői az
egyetemre mentek, ahol a több órán
át fegyelmezetten várakozó diák-
sággal közölték az elhangzottakat. 

Újabb megbeszélés az ígéretek
szerint a második félév kezdetén
lesz. 

A magyar oktatók kitartanak álláspontjuk mellett
A megbeszélés eredmény nélkül végződött
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Két percünk maradt. Nem sok.
Kis dolgokra talán elég, nagy do-
logra aligha. De ne gondoljunk az
utóbbira, némiképp csillapíthatja
a nyugtalanságunkat, ha azt mon-
dom, tavaly ilyenkor is ennyi volt.
Akkor is összeült az az atomtudó-
sokból álló amerikai tudományos
szervezet, amely 1947 óta évente
beállítja a végítéletet jelző szim-
bolikus óráját, hogy közhírré
tegye, mennyire közel van az em-
beriség a teljes pusztuláshoz, és
kijelentették, két perc múlva éj-
félre ugrik a mutató. Pár napja is
erre a következtetésre jutottak.
Nem romlott, de kritikus a helyzet,
sőt „fokozódik”, a nukleáris há-
ború veszélye mellett a klímavál-
tozás, az általános felmelegedés is
növeli a globális katasztrófa bekö-
vetkeztének esélyét. Azért a mele-
geket mégse szidjuk, emiatt nem
ők a hibásak. A lej se a lesújtó vi-
lágállapotért és jóslatért zuhan
megállíthatatlanul. Azt egy másik
katasztrófa okozza, nevezhetnénk
közéleti zombiságnak, politikai
agyalágyultságnak, vagy egysze-
rűen általános visszarendeződés-
nek, ami szintén 47 tájékán, illetve
valamivel még korábban telepe-
dett erre az országra, és bárhogy
alakulnak a dolgok, nem tudunk,
pontosabban, mintha nem is akar-
nánk megszabadulni tőle. Olyan
rövid talán az a két perc, hogy bé-
nítóan hat mindenkire? Lehet, de
mégse úgy tűnik. Sokan menekülni
próbálnak előle. Lesz, ami lesz,
csak el innen! Persze hiába fogad
be a Nyugat, ha nemsokára meg-
semmisül az egész földgolyó.
Amúgy pedig nem hiszünk a világ-
végében. A baj az, hogy azok se,
akik ténylegesen megakadályoz-
hatnák az esetleges pusztulást.
Hiába teszi meg mindegyre az
ajánlásait az óraállító testület,
amelyben legalább tizennyolc
Nobel-díjas tudós fejti ki nézeteit,
a hatalom a homokba dugja a
fejét. Ha egyáltalán van ilyenje
neki. Hát akkor mitől rettenne meg
a kisember?! Megy oda, ahol jobb
életkörülményeket remél. Egy

nemrég közölt statisztika szerint
2017-ben percenként egy lakos
vándorolt ki Romániából átlag-
ban, naponta 480 személy. Ha a
jelenség ilyen ütemben folytatódik,
hosszú távon kiürül az ország. Egy
bátortalan előrejelzés értelmében
2080-ban csak 14 millió lakosa
lesz. Amennyiben még lesz ember
a Földön. Az a két perc egykettőre
eltelhet! De hát ki figyel a tudós
főkre? Azok csak mondják a ma-
gukét, ha nincs jobb dolguk!
Mondják is szegények, hátha egy-
szer mégis kellő belátásra jutnak
a hatalmasok. A minap az öreg
kontinens és a demokrácia érdeké-
ben emelték fel újra a szavukat.
Harminc íróból, történészből és
jeles Nobel-díjasokból álló cso-
port fogalmazott meg közös nyilat-
kozatot, és ismertetett a
nemzetközi médiában arról, hogy
a szabadságon, demokrácián és
humanitárius elveken alapuló Eu-
rópa a szemünk láttára esik szét,
és nagyobb veszélyben van, mint
70 éve bármikor. A legnagyobb ve-
szélyek között a gyűlölet és a na-
cionalizmus térnyerését említették.
Bizonyára ennyivel is maradunk.
Hacsak jelenlegi EU-s elnöksége
idején Románia meg nem oldja a
gordiuszi csomót. Megeshet, hogy
ez nem sikerül neki, de legalább
sok vidám percet szerezhet az EU-
s honatyáknak. Pár napja máson
se nevetett a sajtó, mint kitartó
kormányfőnőnk és néhány minisz-
terének a brüsszeli bemutatkozó
beszédén. Újra kiderült, ha sok
dologhoz nem is ért a kormány-
zásra jogosítványt kapott hölgy, az
egyik legaktívabb román nyelv-
újító megnevezésre joggal pályáz-
hat. Nem létező szavakat is
használ a felszólalásaiban. Van,
amit magyarra nem is lehet lefor-
dítani, nem kínlódom most vele.
De érthető, miért vált a világ egyik
legveszélyesebb foglalkozásává a
szinkrontolmácsolás. Ennél már
csak az újságírás hátborzonga-
tóbb. Abba is hagyom. Mára. A két
percet amúgy is túlléptem.
(N.M.K.)

Vacsoravendég

Erről jut eszembe
Bodolai Gyöngyi

Tüntető diákok az orvosi egyetemen Fotó: Karácsonyi Zsigmond



2018-ban nőttek a legna-
gyobb mértékben az állam-
háztartás bevételei –
jelentette ki hétfő este a Ro-
mânia TV műsorában Darius
Vâlcov, a miniszterelnök gaz-
dasági tanácsadója.

„Az államháztartás bevételei
2017-hez képest 43 milliárd lejjel
nőttek. Lehet, hogy ez nem tűnik
soknak, de tudni kell, hogy ez több,
mint a 2015-ben és a 2012-ben be-
vételezett összegek különbsége,
ami 40 milliárd lej volt. Azaz, a
Ponta-kormányzat teljes ideje alatt
a közbevételek 3 milliárd euróval
kevesebbet nőttek, mint most
egyetlen év alatt. A Boc-kormány-
zat négy éve alatt a közbevétel-nö-
vekedés 35 milliárd lej volt.
Gyakorlatilag két év alatt többet
nőtt a közbevétel, mint korábban
kilenc év alatt, tehát, az összes, a
Boc-, Ponta- és Cioloş-kormányok
alatt kevesebbet nőtt az államház-
tartás bevétele, mint most két év
alatt (…), ez Európában is egye-

dülálló – mondta Vâlcov. Amikor
arról kérdezték, hogy mi lett a 43
millió sorsa, azt válaszolta, hogy
„egy része elment azoknak az ígé-
reteknek a teljesítésére, amit a ko-
alíció vállalt a kormányprog-
ramban”.

„Látványos dolgokról beszé-
lünk, hisz a bérek két év alatt 51
százalékkal nőttek (…), de nőttek
a nyugdíjak és a beruházások is,
két év alatt 144 kilométer vasutat
újítottunk fel. Ez sem tűnik sok-
nak, de fele annak, amit 2016-ig
felújítottak Romániában” – sorolta
a tanácsadó.

Ami az autópályákat illeti, Vâl-
cov elismerte, hogy az elmúlt két
évben „sokkal kevesebb”, arányai-
ban 14% pályát építettek a 2016-ig
befejezett 740 kilométerhez képest. 
Az ellenzék szerint a kormányfő
gazdasági tanácsadója manipulál 

Vâlcov állításaival szemben a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) gaz-
dasági szakpolitikusa, Florin Cîţu
szenátor azt állítja, hogy a Szociál-

demokrata Párt (PSD) manipulálja
az adatokat, valójában ugyanis ta-
valy az államháztartás bevételei
nem nőttek, hanem 1,4 százalékkal
csökkentek 2017-hez képest. A po-
litikus a Facebook-oldalán közölte:
a kormány a közbevételekhez szá-
molta az állami vállalatok osztalé-
kait és készpénztartalékait is.
Emlékeztetett, hogy ezek a vállala-
tok több mint 10 milliárd lejjel ma-
radtak adósai az államnak
2017-ben a társadalombiztosítási
járulékok kifizetésének elmulasz-
tása miatt. Emellett Cîţu szerint a
kormány a bevételi oldalhoz szá-
mol egy 4,2 milliárd lejes uniós tá-
mogatást is, pedig ez az összeg
még meg sem érkezett az állam-
kasszába. Ráadásul ez a pénz nem-
csak 2018-as, hanem korábbi évek
kifizetéseire érkezik. A szená-
tor közölte, hogy interpel-
lálni fog a manipuláció ügyében,
illetve parlamenti vizsgálóbizott-
ság létrehozását kezdeményezi. 
(hírösszefoglaló)

Tavaly GDP-arányosan 2,88
százalék volt az államháztar-
tási hiány, a 2017-essel meg-
egyezően – közölte hétfőn a
pénzügyminisztérium.

Az államháztartási deficit ezzel
alacsonyabb lett a 2018 elején kitű-
zött 2,97 százalékos célértéknél.

Az államháztartás bevételei 17,2
százalékkal nőttek, így a bevételek
a GDP 31,1 százalékát tették ki a ta-
valyelőtti 29,4 százalékhoz képest.

A társadalombiztosítási járulé-
kokból származó bevételek 36,8
százalékkal, a héabevételek 11,3
százalékkal nőttek, a jövedéki adó-
ból 7,2 százalékkal több folyt be az
államkasszába. Ugyanakkor a sze-
mélyi jövedelemadóból származó
bevételek 24,8 százalékkal csök-
kentek, miután tavaly január 1-től a
személyi jövedelemadót 16 száza-
lékról 10 százalékra mérsékelték.

A kiadások 16,8 százalékkal ha-
ladták meg az előző évit, a legna-

gyobb növekedést a személyi kia-
dások mutatták 23,7 százalékkal a
közalkalmazottaknak megítélt bér-
emelések miatt. A szociális kiadá-
sok is 9,5 százalékkal emelkedtek,
ami főként a nyugdíjak tavaly júli-
ustól érvényes 9 százalékos emelé-
sével magyarázható.

Közberuházásokra tavaly 34,2
milliárd lejt (7,1 milliárd euró) köl-
töttek, ami csaknem 28 százalékkal
több, mint 2017-ben.

Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter az év elején elmondta, hogy
az idei költségvetést 2,5 százalékos
államháztartási hiánnyal tervezik.
A kormány várhatóan a héten fo-
gadja el az idei állami büdzséterve-
zetet.

Korábban az Európai Bizottság
és a Nemzetközi Valutaalap arra fi-
gyelmeztette Bukarestet, hogy ta-
valyra az államháztartási hiány
meghaladhatja a 3 százalékot.
(MTI) 
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Az amerikai igazságügyi tárca
vádat emelt a Huawei ellen

Az amerikai igazságügyi minisz-
térium banki csalás, kereskedelmi
titkok ellopása és hatósági félreve-
zetés miatt két ügyben is vádat
emelt a Huawei kínai telekommu-
nikációs óriáscég és pénzügyi igaz-
gatója, a Washington kérésére
Kanadában letartóztatott Meng
Van-csou ellen – jelentette be sajtó-
tájékoztatóján Matthew Whitaker
ügyvezető igazságügyi miniszter.

A Kirstjen Nielsen belbiztonsági
miniszter, Wilbur Ross, a kereske-
delmi tárca irányítója és Christoper
Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda
(FBI) igazgatója jelenlétében tartott
sajtótájékoztatón Whitaker közölte:
az egyik ügyben tizenhárom rend-
beli, a másikban pedig tíz rendbeli
bűncselekmény gyanúja miatt kérte
a vádemelést. Az egyik keresetet az
igazságügyi tárca egy New York-i

bíróságnál, a másikat Washington
államban nyújtotta be.

A tizenhárom rendbeli bűncse-
lekmény miatti kérelem a Huawei
Technologiesra és két leányvállala-
tára, valamint Meng Van-csoura
vonatkozik. A vádpontok között
banki és egyéb pénzügyi csalás,
valamint az igazságszolgáltatás
akadályozását célzó összeesküvés
szerepel. Wilbur Ross kereske-
delmi miniszter mindazonáltal le-
szögezte: a Huawei elleni lépés
„teljes mértékben elkülönül” az
amerikai–kínai kereskedelmi tár-
gyalásoktól. A Fehér Ház egyéb-
ként hétfőn bejelentette, hogy
Donald Trump a héten fogadja Liu
Ho kínai miniszterelnök-helyettest,
aki a kereskedelmi tárgyalások
újabb fordulójára érkezik az ameri-
kai fővárosba. (MTI)

Az Airbus európai repülőgép-
gyártó konzorcium vezérigaz-
gatója szerint kérdésessé
válhat a cég további jelenléte
a brit gazdaságban, ha 
Nagy-Britannia az EU-tagság
megszűnésének (Brexit) fel-
tételeiről szóló megállapodás
nélkül távozik az Európai 
Unióból.

Tom Enders csütörtökön közzé-
tett, rendkívül indulatos hangvételű
videóüzenetében arra kéri a politi-
kai döntéshozókat, hogy ne hallgas-
sanak „arra a Brexit-pártiak által
hangoztatott őrültségre”, amely sze-
rint az Airbusnak hatalmas gyárai
vannak Nagy-Britanniában, és ezért
„nem tud megmozdulni, örökre
jelen lesz” a brit gazdaságban.

Enders szerint tévednek, akik így
érvelnek, mivel sok más olyan or-
szág van, amely „boldogan gyár-
tana” például szárnyakat az Airbus
repülőgépekhez.

A vezérigazgató arra utalt, hogy
az Airbus a walesi Broughtonban,
legnagyobb brit üzemében gyártja
összes modelljének szárnyait. Az
üzem évente ezer repülőgépszár-
nyat állít elő az A320-as, az A330-
as, az A350-es és az A380-as
típuscsaládok számára.

Tom Enders szerint megállapo-
dás nélküli Brexit esetén az Airbus
olyan döntésekre kényszerülhet,
amelyek súlyos károkat okozhatnak
a brit gazdaságnak.

Hozzátette: a mai globális gazda-
ságban a nagyszabású repülőgép-
ipari beruházások nemzetközi
méretűek, és ez is mutatja, hogy a
brit gazdaság nem tud egymagában
működni.

Enders szégyenteljesnek nevezte,
hogy több mint két évvel a brit ki-
lépésről döntő népszavazás után a
brit üzleti szektor még mindig nem
tudja megfelelően megtervezni jö-
vőjét. Az Airbus számos más nagy-

vállalattal együtt többször kérte a
helyzet tisztázását, de változatlanul
„fogalmunk sincs arról, hogy mi
zajlik itt” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy az Airbus
közvetlenül 14 ezer alkalmazottat
foglalkoztat Nagy-Britanniában, to-
vábbi 110 ezer brit munkahely függ
a cég nagy-britanniai tevékenységé-
től, és a vállalat évente 6 milliárd
font értékben vásárol részegysége-
ket brit beszállítóktól.

Az Airbus jövője azonban nem
függ Nagy-Britanniától, a cég a
Brexit-folyamat kimenetelétől füg-
getlenül fennmarad és virágzó jövő
előtt áll, a kérdés az, hogy Nagy-
Britannia részese akar-e lenni e si-
keres jövőnek – fogalmazott a
legnagyobb európai repülőgép-
gyártó konglomerátum vezérigaz-
gatója.

Az Airbus nem először figyel-
mezteti a brit kormányt a megálla-
podás nélküli Brexit kockázataira,

és más globális vállalatcsoportok is
felhívták London figyelmét a ren-
dezetlen kilépés gazdasági veszé-
lyeire.

A Honda japán autóipari óriáscég
a minap bejelentette, hogy április-
ban – a brit EU-tagság március
végén esedékes megszűnése után –
hat napra leállítja nagy-britanniai
üzemének termelését, annak érde-
kében, hogy a délnyugat-angliai
Swindonban működő, 3400 alkal-
mazottat foglalkoztató Honda-gyár
felkészülhessen a lehetséges logisz-
tikai és határellenőrzési problé-
mákra, mindenekelőtt a beérkező
részegységek esetleges szállítási ké-
sedelmére.

A Honda szakértői már korábban,
egy alsóházi meghallgatáson felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a cég
angliai üzeméhez hétpercenként ér-
keznek a kamionok az uniós beszál-
lítóktól származó részegységekkel,
és a raktárakban mindössze egynapi
termeléshez szükséges készlet van.
A Honda illetékesei szerint ha a
kontinensről érkező részegység-be-

hozatalt vámvizsgálatnak kell alá-
vetni, a beszállítási folyamat ebből
eredő minden negyedórányi kése-
delme 850 ezer font halmozott éves
veszteséget okozna a cégnek a tova-
gyűrűző fennakadások miatt.

Egy másik japán autóipari óriás-
cég, a Toyota nagy-britanniai rész-
legének vezérigazgatója a BBC
rádiónak nyilatkozva nemrégiben
arra hívta fel a figyelmet, hogy ha
Nagy-Britannia megállapodás nél-
kül „zuhan ki” az EU-ból, és emi-
att akár csak egyetlen részegység
nem érkezik meg időben valame-
lyik külföldi beszállítótól, akkor
lehetetlenné válik az autógyártás
az angliai üzemben a fennakadás
idejére.

Marvin Cooke elmondta: a
Toyota angliai gyárába átlagosan
37 percenként érkeznek a kamio-
nok az európai beszállítók által
gyártott részegységekkel, és akár
egynapi leállás is komoly vesztesé-
geket okozhatna, mivel az üzem
napi termelési értéke 12 millió font.
(MTI)

Kivonulhat az Airbus Nagy-Britanniából

Vâlcov: tavaly nőttek legnagyobb mértékben
az államháztartási bevételek

Nincs gazdasági alapjuk
azoknak a Román Nemzeti
Bankot (BNR) ért vádaknak,
amelyek szerint a bank tarta-
lékot felhasználva támo-
gatná a nemzeti devizát,
mivel a beavatkozások nem
bejelentéssel és szirénázva
történnek – jelentette ki hét-
főn este a Realitatea TV mű-
sorában Dan Suciu, a
jegybank szóvivője.

„Olyan vádak, amelyeknek sem-
miféle gazdasági alapjuk sincs,
távol állnak minden valóságtól,
amit a gazdaság jelent. A BNR
végzi a dolgát. Nem mondom,
hogy beavatkozik vagy sem,
mivel a beavatkozások nem beje-
lentéssel és szirénázva történnek.
Nyilvánvaló, hogy ebben az idő-
szakban fokozott a figyelem. A
BNR nem áll háborúban senkivel,
végzi a dolgát az előírt törvényes
keretek között. Nem ismerem
azok szándékát, akik ilyesmiket
posztolnak és ilyen nyilatkozato-
kat tesznek a BNR-ről. Sajnálom,
hogy ide jutottunk, mivel ez nem
az alapvető helyzetet tükrözi.
Nem segítünk ujjal mutogatva
vagy felróva a történteket a BNR-
nek, ez nem megoldás a problé-
mákra, amelyekkel Romániának

szembe kell néznie. Itt egy alap-
vető helyzetről van szó, egy ál-
landó nyomásról, ami az importot
és a zavaró értékűre nőtt folyó fi-
zetésimérleg-hiányt illeti. Be kell
tartanunk az illendőség határait a
nyilvános beszédben, hogy egy
gazdasági párbeszéd ne váljon ál-
hírré, egy hosszú petárdafüzérré. A
támadás egy gyalázatos petárdával
kezdődött a ROBOR manipulálása
kapcsán. Ma (hétfőn – szerk.
megj.) miért nem vádolják a
pénzügyminisztériumot a
ROBOR manipulálásával? Ma a
3 havi ROBOR 3,11 százalék, és
a ROBOR-tranzakciók átlagos
kamatja 3,41. Zamfir  végső érve,
amikor a támadás elkezdődött, az
volt, hogy a rövid lejáratú tran-
zakciók kamatja 1,4 százalék,
miközben a ROBOR a piacon
három és valamennyi, ami arra
utaló jel, hogy a BNR manipu-
lálja a ROBOR-t. Ma a pénz-
ügyminisztérium ilyesmit csinált
egy szokványos művelettel, az
adók és illetékek begyűjtésével a
piacról, és így alakultak a dolgok.
Kell egy állandóság a párbeszéd-
ben, ellenkező esetben az egyre
rosszabbá válik. A gazdasági pár-
beszédben oda jutottunk, hogy
üres befőttesüvegeket címkézünk

fel. Ez nem gazdasági párbeszéd,
ez üres propaganda” – szögezte
le a központi pénzintézet szóvi-
vője.

Hétfői Facebook-bejegyzésük-
ben a kormány fő erejét képező
szociáldemokraták (PSD) azt állí-
tották, mesterséges az euró árfolya-
mának növekedése, majd feltették
a kérdést, hogy vajon a Román
Nemzeti Bank (BNR) milyen in-
tézkedéseket foganatosít, amikor
kötelessége az árfolyam stabilitá-
sának biztosítása.

„Ha nincsenek természetes okai,
akkor az euró növekedése nem
lehet más, mint mesterséges. Ha
nőttek a külföldi beruházások, és
több eurót hoztak az országba, ha
több európai uniós forrást sikerült
lehívni, ami több eurót hozott az
országba, ha kevesebb román
hagyta el az országot, és keve-
sebb eurót vittek ki, ha az import
nem nőtt, és nem volt szükség
több valutára… ha Románia körül
az euró csökken… akkor az euró
növekedése mesterséges! Mit tesz
a BNR, amelynek kötelessége a
bankrendszer felügyelete és az ár-
folyam stabilitásának biztosítása?”
– áll a PSD hivatalos Facebook-ol-
dalán közzétett bejegyzésben. 
(Mediafax)

Tovább folyik a nyilatkozatpárbaj 
a kormányzat és a jegybank között

Tavaly a GDP 2,88 százaléka
volt az államháztartás hiánya

Szerkesztette: Benedek István



Eredményesen teremtett új finanszí-
rozási lehetőségeket a Juncker-terv-
nek is nevezett Európai Stratégiai
Beruházási Alap (EFSI), az ennek ke-
retében mozgósított pénzek összegét
azonban alighanem túlbecsülték a
beszámolókban – írta friss jelenté-
sében az Európai Számvevőszék
(ECA).

A kedden közzétett értékelés szerint
egyes megítélt támogatások pusztán más
uniós, illetve az Európai Beruházási Bank
által nyújtott finanszírozást váltottak ki. A
források egy része olyan projektekhez ke-
rült, amelyek más magán- vagy közfinan-
szírozáshoz is hozzájuthattak volna, noha
nem biztos, hogy azonos feltételek mel-
lett.

Az EFSI felállítása óta eltelt időben jóvá-
hagyott projektek végrehajtásához összesen
körülbelül 69 milliárd eurót ítélt meg a Jean-
Claude Juncker vezette Európai Bizottság.
A brüsszeli testület szerint ezzel négy év
alatt 360 milliárd eurót mozgósítottak az EU
tagállamaiban, 1,4 millió munkahely létre-
jöttét segítve.

A számvevők azonban megkérdőjelezték
a reálgazdaságban ténylegesen mozgósított
többletberuházások összegét, kiemelve, a
használt számítási módszerek esetenként a
valósnál nagyobbnak tüntették fel ezek mér-
tékét. Nem vették figyelembe, hogy bizo-
nyos támogatások csupán más finanszírozási
eszközöket váltottak ki, és a projektgazdák
időnként csak azért részesítették előnyben
az EFSI-t, mert olcsóbb volt vagy hosszabb

visszafizetési időszakot tett lehetővé. Emel-
lett rámutattak, hogy a földrajzi eloszlás sem
volt eléggé kiegyensúlyozott, a támogatott
projektek többsége a nagyobb nyugati tag-
államokban koncentrálódott.

„Az összes uniós pénzügyi eszközre és
költségvetési garanciára vonatkozó, össze-
hasonlítható teljesítmény- és monitoringmu-
tatók hiánya csökkenti az átláthatóságot és
az eredmények értékelhetőségét” – írta az
ECA.

„Az EFSI az Európai Unió egyik zászlós-
hajó-programjaként kiemelt figyelmet élvez,
így fontos, hogy az eredményességével kap-
csolatos kijelentések szilárd alapokon nyu-
godjanak” – nyilatkozott Leo Brincat, a
jelentésért felelős számvevőszéki tag.

Az Európai Bizottság a bírálatokra rea-

gálva hangsúlyozta a Juncker-terv eredmé-
nyességét, rámutatva, az nem kiváltotta,
hanem megerősítette a többi finanszírozási
eszközt. A testület aláhúzta emellett: termé-
szetes, hogy a nagyobb gazdaságú és lakos-
ságú tagországokba több befektetés jut.

A Juncker-terv lényege, hogy az uniós
büdzséből rendelkezésre bocsátott összegek
segítségével olyan beruházások megvalósu-
lását segítsék elő a multiplikátorhatást ki-
használva, amelyeket a magánszektor
gazdasági alapon, ilyen ösztönzők nélkül
esetleg túl kockázatosnak ítélne.

A 2015-ben útjára indított, eredetileg
három évre tervezett beruházási programot
később meghosszabbították, a tervek szerint
így 2020-ig legkevesebb 500 milliárd eurót
tud majd mozgósítani. (MTI)

Január 28-a az adatvédelem
nemzetközi napja, ez alka-
lommal tegnap a Marosvásár-
helyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Műszaki  és Tudományegyete-
men konferenciát tartottak az
egészségügyi adatvédelemről.
A konferencia – amelyen több
egészségügyi és adatvéde-
lemmel foglalkozó intézmény,
civil szervezet és szaktestület
képviselője vett részt – célja,
hogy az új európai adatvé-
delmi szabályoknak megfele-
lően járjanak el a hazai
egészségügyi szolgáltatásban
dolgozók. 

A konferenciát sajtótájékoztató
előzte meg, ahol dr. Leonard Azam-
firei professzor, egyetemi tanár, az
orvosi egyetem rektora elmondta,
hogy az oktatási intézmény másod-
jára szervezi meg a konferenciát,
amely egy igen kényes kérdést tár-
gyal: a betegek adatkezelését. Az
egészséggel kapcsolatos informá-
ciók a magánélet legintimebb szfé-
ráját jelentik, ugyanakkor fontos,
hogy azok, akik a pácienst, vala-
mint az adatokat kezelik, megfele-
lőképpen járjanak el az
egészségügyi intézményekben. Az
adatkezelés felelősségével már az
egyetemen kell foglalkozni, ezért is
az intézmény örömmel vállalta a
konferencia házigazdájának szere-
pét. 

Dr. Nicolae Ploeşteanu egyetemi
előadótanár, a konferencia tudomá-
nyos elnöke kifejtette, nem egyna-
pos konferenciáról van szó. Az
oktatási intézmény 188 órás egye-
tem utáni képzést biztosít, a tanfo-
lyamot elvégzők az egészségügyi és
a munkaügyi minisztérium által el-
ismert oklevelet kapnak, és így
adatkezelő-biztosok lehetnek. Az
Európai Bizottság már 1981-ben el-
fogadta a 108-as számú egyez-
ményt, amely szabályozza a
magánjellegű adatok kezelését. Az
európai törvénykezést ratifikáló
hazai jogszabályok előírják, hogy
minden intézménynél – így a kórhá-
zakban is – alkalmazni kell egy
adatkezelő-biztost, aki a betegekre
vonatkozó adatok bizalmas kezelé-
séért felel. Ez jelenti tulajdonkép-
pen az újdonságot. A jogszabály
gyakorlati alkalmazása nemcsak
abból áll, hogy az egészségügyi in-
tézmények kineveznek egy adatke-
zelő biztost, hanem meg kell

teremteni az adatközlés, -továbbítás
biztonságos műszaki és szervezési
feltételeit. Ehhez pedig különböző
intézmények együttműködésére van
szükség. Nem mindegy, hogy ki fér
hozzá a magánszemélyek betegsé-
gével, kezelésével stb. kapcsolatos
adatokhoz. Az is kérdés, hogy mi-
ként oldják meg az adatátvitelt a há-
ziorvostól a kórházakig, adott
esetben határon túli, orvosi szolgál-
tatást végző egységekig. Az is ér-
dekes, hogy ki kit kell értesítsen,
tájékoztasson, és miként kerülhet-
nek az adatbázisba olyan adatok,
amelyek akár a személyi jogokat
is sérthetik. Ki felel azért, ha ilyen
adatok nyilvánosságra kerülnek?
Ezért fontos először is tájékoz-
tatni ezekről az érintetteket, a po-
tenciális pácienseket, leginkább
pedig az egészségügyben dolgozó-
kat – hangzott el a sajtótájékozta-
tón. 

Silviu Rusu, a romániai egészség-
ügyi szolgáltatókat ellenőrző egye-
sület elnöke elmondta, nagyon
fontos, hogy a különböző szolgálta-
tók akkreditálásánál vegyék figye-
lembe az adatvédelmi követel-
ményeket. Az egészségügyi pénztár-
ral szerződésben levő akkreditált
egészségügyi szolgáltatóknak tiszte-
letben kell tartaniuk az adatvédelmi
előírásokat. A szakmai besorolás sze-
rint a hazai foglalkozások nyilván-
tartója szerinti 242231-es kóddal
(COR) kell rendelkezzen az adatvé-
delmi biztos, akinek ugyanakkor

felsőfokú végzettsége kell legyen –
mondta az elnök. 

Marius Dumitrescu, a romániai
adatvédelmi szakértők egyesületé-
nek elnöke ismertette azt az adatke-
zelésre, védelemre vonatkozó
statisztikai felmérést, amelyet 2018.
november 15-e és december 1-je
között készítettek 36 megyében
egészségügyi szolgáltatókkal. Kér-
dőív alapján a megkeresettek a szer-
vezésre és az adatkezelésre,
-védelemre vonatkozó 44 kérdésre
kellett válaszoljanak. 195 szolgálta-
tóhoz jutottak el, a megkérdezettek
38%-a kórház, 14%-a gyógyszertár,
12%-a klinika, 9%-a orvosi rendelő,
8%-a egészségügyi hatóság, 7%-a
szakmai szervezet, a továbbiak
pedig laboratóriumok, nemkor-
mányzati szervezetek, illetve orvosi
felszereléseket és egészségügyi ok-
tatást végző cégek képviseletében
válaszoltak a kérdésekre. A minta-
vétel potenciálisan 45.400 alkalma-
zottra, ebből 2140 vezető
beosztásban levő személyre és 
mintegy 2,6 millió – egy naptári
évben szolgáltatásban részesülő –
páciensre vonatkozik. Az eredmé-
nyek alapján a megkérdezettek
81,03%-a tisztában van azzal, hogy
milyen feltételekkel kezelhetik a bi-
zalmas adatokat, és intézkedéseket
is hoztak ennek érdekében, de
42,05%-uk még nem nevezett ki
adatkezelő biztost. Az is bebizonyo-
sodott, hogy sokan nincsenek tuda-
tában annak, hogy bizalmasan kell

kezelni például a páciensek személy-
azonossági igazolványában levő
adatokat, ugyanakkor nem tudják,
mitévők legyenek a fénykép- és vi-
deofelvételek esetében. (Sz.m.: szi-
gorúan tilos nyilvánosságra hozni
vagy a beteg beleegyezésével film-
vagy fényképfelvételt készíteni kór-
házakban, járóbeteg-rendelőkben
stb.) Az intézmények 79,49%-a
külső szolgáltatói szerződést kötött
cégekkel. Ez esetben fontos, hogy
az egészségügyi intézményekkel
szerződő szolgáltatók (takarítás,
gyorsposta stb.) is tiszteletben kell
tartsák az adatvédelmi jogszabályt.
A felmérésben részt vevő intézmé-
nyek 73,85%-ában működik térfi-
gyelő kamera, 55,9%-nál azért,
hogy kövessék a személyzet munká-
ját. Továbbá az intézmények
74,36%-ának van internetes honlapja
és 37,44%-uk a Facebookon is mű-
ködtet oldalt. Ez esetben pedig na-
gyon fontos tudni, hogy milyen
adatokat hozhatnak nyilvánosságra
ezeken a felületeken. A felmérésben
a részt vevők 16,41%-ának nincs ar-
chiválási rendszere, és ennél aggasz-
tóbb, hogy az intézmények 52,31%-a
nem rendelkezik a magánjellegű
adatokat tároló archívumhoz való
hozzáférési szabályzattal. Az is ki-
derült, hogy 37,44%-uknál volt már
adatbiztonsági incidens, és az ese-
tek 73,85%-ában nem tudták ke-
zelni a helyzetet. 

Marius Dumitrescu arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy sokan

(70,26%) yahoo.com és gmail.com
kiterjesztésű elektronikus postací-
met használtak szakmai adatok köz-
lésére. Az említett postafiókokba
kerülő adatokat ugyanis az Ameri-
kai Egyesült Államokban tárolják,
így bizonyos értelemben ezekre
nem vonatkozik az európai adatbiz-
tonsági előírás. A szakértő azt taná-
csolta az egészségügyben
dolgozóknak, hogy ahol lehetőség
van, kérjenek az intézménytől saját
szerveren tárolható postafiókot, és
ezt használják szakmai ügyekben.
Még egy fontos technikai aspektus,
hogy a felmérés szerint a megkér-
dezettek 11,28%-a nem használ ví-
rusellenőrzőt a számítógépen. Ez
azért fontos, mert védelem nélkül
adott esetben akár a páciens életbe-
vágóan fontos adatai vesztődhetnek
el, ami nagy felelősséggel jár. 

A tájékoztatót követő beszélge-
tésből kiderült, hogy nagyon fontos
felkészíteni, tájékoztatni az egész-
ségügyben dolgozókat az adatvéde-
lemre vonatkozó előírásokról,
eljárásokról. Még ma is nagy a bü-
rokrácia, hiszen küldőcédulákat, ki-
bocsátókat, különböző kivizsgá-
lások papíron rögzített eredményeit
kell sétáltatni rendelőtől kórházig,
háziorvosi és szakorvosi rendelőkig.
Az sem rendeződött még el, bár
minden páciens joga lenne, hogy
hozzáférhetővé tegyék a háziorvos-
nál elektronikus formában tárolt
személyi egészségügyi lapot. Még
nincs kiépítve az elektronikus rend-
szer, amely lehetővé tenné ugyanak-
kor az egészségügyi nyilván-
tartásnak a különböző kórházi egy-
ségekben dolgozók általi azonnali
elérhetőségét. Mert míg a tőlünk
nyugatabbra levő országokban bal-
esetkor, amikor a sérült nincs magá-
nál, már a mentőautóban elérhető az
adatlap, amin adott helyzetben élet-
mentő információk vannak, nálunk
pedig időbe telik, ameddig megkap-
ják a szükséges adatokat, és ez akár
az ember életébe is kerülhet. A
konkrét példákat sorolva kiderült,
hogy nem elég az Európai Uniónak
megfelelő jogszabályt alkalmazni e
téren Romániában, ha nincsen
hozzá infrastruktúra, megfelelő
humán- és műszaki erőforrás, lehe-
tőség. Mindezek mellett az is nyil-
vánvaló, hogy túl az intézményes
felelősségen, a legfontosabb az em-
beri hozzáállás, a páciens és az
orvos közötti kölcsönös bizalom és
jó szándék, a jóérzés, ami nélkül
nem lehet elképzelni az egészség-
ügyi szolgáltatást. Legalábbis elmé-
letben. 
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Egészségügyi adatvédelmi konferencia 
Szigorú előírások, lemaradt infrastruktúra 

ECA: alighanem túlbecsülték a Juncker-terv keretében 
mozgósított beruházások összegét



Versenyfelhívás a jövő újságíróinak
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Újságírás Inté-

zete pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév XII. osz-
tályos tanulóiknak és a korábbi években végzett
diákoknak. A pályázat témája: Sajtóanyag létrehozása. 

A pályaművek tartalma: egy közéleti eseményről
szóló írott beszámoló, a szövegbe épített, eseményhez
kapcsolódó fotókkal, 3-5 oldal terjedelemben (1,5-es
sorköz, Times New Roman 12-es betűméret), valamint
opcionálisan videomegosztó platformra (Youtube vagy
egyéb) töltött videó. A pályázat első helyezettje felvé-
teli vizsga nélkül jelentkezhet az újságírás szakra. Min-
den pályázótól egy pályaművet várnak. A pályázatok
beküldése: elektronikus formában az info@ujsagiras.ro
címre, beküldési határidő: március 26.
Filozófiai esszépályázat

Idén is várják IX–XII. osztályosok jelentkezését a
középiskolás diákok számára kiírt filozófiai esszépá-
lyázatra. A résztvevők a 2018/2019-es tanév IX–XII.
osztályos tanulói lehetnek. Nemcsak magyarul, hanem
idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgo-
zattal is lehet pályázni. 

A 3–5 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen, alá-
írás nélkül, a következő címre kell küldeni: esszepa-
lyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2019.
március 30. A pályázatok értékelése után az
esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérik szemé-
lyes adataikat: név, iskola, osztály, kapcsolattartási in-
formációikat (lakcím, telefon), valamint a felkészítő
tanár nevét. A pályamunkákat díjazzák: I. díj 500 lej,
II. díj 300 lej, III. díj 200 lej. A legalább 70 pontot elért
pályamunkák szerzői felvételi versenyen kívüli beirat-
kozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak
magyar tagozatán meghirdetett, államilag támogatott
(tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám,
valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függ-
vényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filo-
zófia Tanszékén kerül sor április 13-án, a megszerve-
zésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A
pályázókat e-mailben értesítik a pályázat eredményé-
ről. További információk a pályázatról: http://filozo-
fia.hiphi.ubbcluj.ro/ honlapon. (sz.p.p.)

Folytatva az előző részekben
vázoltakat, feltevődik a kérdés,
hogy mi történik abban az esetben,
amikor egy személy bűncselek-
ményt követ el, nincsen semmi-
lyen mentsége annak elkövetésére,
nem létezik valamilyen büntethe-
tőséget kizáró ok, a büntetőjogi fe-
lelősséget időben megállapították,
tehát mind a nyomozást, mind a
bírósági eljárást az elévülés bekö-
vetkezte előtt lefolytatták, a bűn-
cselekményt nem dezinkriminálta
a parlament, nem hozott amnesz-
tiatörvényt sem, a büntetés mérté-
két megfelelően kiszabta a
bíróság, ezt pedig időben végre-
hajtották, kizárva annak elévülé-
sét. Ebben az esetben létezik-e
még valamilyen lehetőség arra,
hogy az elítélt mentesüljön a bün-
tetés végrehajtásának kötelezett-
sége alól annak megkezdése vagy
letöltése alatt, valamint mi történik
a büntetés végrehajtása és letöltése
után, a volt elítélt örökre megbé-
lyegzett marad, ez szerepelni fog
az erkölcsi bizonyítványban (ca-
zier judiciar), vagy a büntetés le-
töltése után törlődik, és ha igen,
mikor és hogy?

Az első kérdésre a válasz az,
hogy létezik több jogi intézmény
is, amely a büntetés végrehajtását
módosíthatja, ezek közül a legfon-
tosabb a kegyelem (graţiere) intéz-
ménye, ezt követi, de nem azonos
vele a büntetés-végrehajtás elha-
lasztása vagy félbeszakítása (amâ-
narea, întreruperea executării
pedepsei). A második kérdésre a
rehabilitáció intézménye ad vá-
laszt, amit később fogunk bemu-
tatni.

A kegyelem eredményeképpen
a kiszabott büntetés letöltése rész-
ben vagy egészen elmarad, illetve
átváltoztatható egy könnyebb bün-
tetési formára. Az elnöki kegye-
lem intézményét Románia
alkotmánya, a 2002. évi 546. sz.,

elnöki kegyelemről szóló törvény,
valamint a büntető törvénykönyv
és a büntető eljárásjogi törvény-
könyv szabályozza. Alapesetben a
kegyelem intézményét Románia
államelnöke egyénileg gyakorolja
elnöki rendelettel, illetve ezt a par-
lament is megadhatja kollektíven,
törvény által (élő, de inkább halott
példa erre a 2014-ben nagy port
kavart, a szociáldemokrata párt
által indítványozott kegyelmi tör-
vény). A kegyelmet általában szo-
ciális meggondolásból gyako-
rolják, és vonatkozhat egyénileg
bizonyos személyekre, vagy bizo-
nyos bűncselekményekre, vagy
büntetésekre. 

A kegyelmet lehet egyénileg
vagy – mint mondtuk – kollektí-
ven is gyakorolni. Az egyéni ke-
gyelmet általában kérésre adják,
de létezik a hivatalból való kegye-
lemgyakorlás intézménye is. Az
egyéni kegyelmet csak a büntetést
kiszabó bírói döntés jogerőre
emelkedése után lehet kérni, il-
letve megadni, a kollektív kegye-
lem vonatkozhat a kegyelmi
törvény meghozatala előtt még
nem jogerősen elbírált büntető-
ügyekre is. A kegyelem gyakorlása
lehet feltétlen vagy feltételhez kö-
tött, utóbbi esetben a gyakorlását
bizonyos, a kegyelemben részesí-
tett személy által a jövőben tanú-
sított jó magatartáshoz kötik.
Ennek a kötelezettségnek a be
nem tartása a kegyelem eredmé-
nyeképpen le nem töltött büntetési
rész letöltését vonja maga után,
amelyet az esetlegesen elkövetett
új bűncselekménnyel halmazatilag
nem vonnak össze, hanem mind-
két büntetés letöltésre kerül, egy-
szerű matematikai összevonásban.

Kegyelem esetén annak kiterje-
dése alapján három formát külön-
böztetünk meg: teljes kegyelemről
beszélünk, amikor ennek eredmé-
nyeképpen az elítélt mentesül a
teljes büntetés letöltése alól. Rész-
leges kegyelem, amikor az elítéltet
a kiszabott büntetésnek csak egy

bizonyos része alól mentesítik. A
harmadik formája a kegyelem in-
tézményének a büntetés megvál-
toztatása, természetesen egy
súlyosabb formáról egy enyhébb
formára, például életfogytiglani
börtönbüntetést kegyelmi úton
börtönbüntetésre módosítanak. 

Fontos megjegyezni, hogy a ke-
gyelem hatásaként csak a főbünte-
tést módosítják, nincs hatása a
mellékbüntetésekre, illetve a nem
szabadságkorlátozó nevelőintéz-
kedésekre, kivéve, ha erről kimon-
dottan rendelkezik a kegyelmi
rendelet vagy törvény. A kegyelem
nem vonatkozik a biztonsági in-
tézkedésekre (például kényszer-
gyógykezelés), nincs hatással a
sértett fél jogaira, aki ezeket külön
úton is érvényesítheti. Alapesetben
a kegyelem nem érinti a feltételes
megfigyelés alatt felfüggesztett
büntetést sem, amennyiben erről a
rendelet vagy a törvény kimondot-
tan nem rendelkezik. 

A kegyelemben részesített bün-
tetés letöltött bűncselekménynek
számít, így például egy kegyelem-
ben részesített személy visszaeső
bűnözőnek minősülhet, amennyi-
ben új bűncselekményt követ el. A
kegyelem érvényesítésétől folyik
az illető személy számára a reha-
bilitációs időszak is, amelyről ké-
sőbb fogunk beszélni.

A kegyelem mindig egy egyéni
büntetésre vonatkozik, tehát a hal-
mazati (concurs de infracţiuni),
több bűncselekmény esetén kisza-
bott végső büntetésre nem érvé-
nyes, ezt külön eljárással kell
szétválasztani és módosítani bíró-
sági úton. A kegyelmi rendeletet
vagy törvényt annak Hivatalos
Közlönyben való közzétételétől
maximum 48 órán belül végre
kell hajtani. A kegyelemben való
részesítés ellenére az elítélt fel-
lebbezhet a kiszabott büntetés
ellen, amit a kegyelemre való hi-
vatkozással nem lehet visszautasí-
tani. 

(Folytatjuk)
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Büntetőjog (VII.)

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség
adatai szerint a munkanélkü-
liek aránya decemberben
3,03%-os volt. Az év utolsó
hónapjában az ügynökség
nyilvántartásaiban 7126
munkanélküli szerepelt (kö-
zülük 2866 nő).

Novemberben a munkanélküli-
ség aránya 3,01% volt. A 7126 nyil-
vántartott munkanélküli közül 1158
volt jogosult munkanélküli-se-
gélyre, 5968 nem volt jogosult
anyagi támogatásra. A lakhely sze-
rint 5905 állás nélküli személy vi-
déken él, 1221 városi környezetben.
Az életkor szerinti leosztás alapján
a 7126 munkanélküli között 1124
személy 25 év alatti, 25–29 év kö-
zötti 556, 1709-en 30–39 év közöt-
tiek, 1852-en 40–49 év közöttiek,

955 személy az 50–55 évesek kor-
osztályából való, 930 ötvenöt éven
felüli. A nyilvántartott munkanélkü-
liek 53,66%-ának elemi iskolai vég-
zettsége van, 23,41%-ának
általános iskolai végzettsége van,
9,84% szakiskolát végzett, 1,08%
líceum utáni továbbképzővel ren-
delkezik, 9,47% középiskolai,
2,54% pedig felsőfokú végzettségű.
A nyilvántartott személyek közül
4032 semmilyen szakképesítéssel
nem rendelkezik, 2722 nehezen el-
helyezhető, 262 közepesen, és csu-
pán 11 személynek van olyan
szakképesítése, amellyel könnyen
elhelyezkedhet a munkaerő-
piacon. Az elhelyezkedés megkön-
nyítése végett tanfolyamokat szer-
veznek, melyekről a
www.anofm.ro honlapon lehet tá-
jékozódni. (szer)

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség 

kimutatása
Nyilvántartott munkanélküliek 

a megyében

Telefonos csalás külföldről
„Egy csengetés, és vége” 

Ha gyanús a külföldi hívás, nem
szabad visszahívni, egyébként
csalás áldozataivá válhatnak
azok, akik megteszik. 

Az „egy csengetés, és vége” csa-
lás lényege, hogy egzotikus orszá-
gokból felhívják az előfizetőt, aki
sokszor nem is hallja azt az egy
csengetést, de a készülékén megje-
lenik nem fogadott hívásként. A
csalók azt remélik, hogy az em-
berek kíváncsiságból visszahívják a
külföldi, emelt díjas telefonszámot,
ezért a bűnbandák naponta akár 10-
12 ezer hívást is kezdeményeznek.

Európában az országok előhívó
száma kétjegyű, a csalók pedig ál-
talában 200-zal kezdődő számokról
hívják az előfizetőket, így ezekkel
kell vigyázni, ha valakit ilyen

számról hívtak, semmiképp se hívja
vissza, illetve ellenőrizze, hogy az
előhívó szám melyik országhoz tar-
tozik. Amennyiben egy ilyesféle
csalás áldozatává válik valaki, meg-
történhet, hogy emelt díjas a hívás,
ahol a percenkénti tarifa rendkívül
magas, a károsultak a számok visz-
szahívása után a prepay kártyák
esetében teljesen egység nélkül ma-
radhatnak, előfizetésnél pedig je-
lentősen megugorhat a
telefonszámlájuk. A következő or-
szágbeli számokról érkeznek a leg-
gyakrabban a hívások: albániai
(+355), burundi (+257), malawi
(+257), marokkói (+212), nigériai
(+234), tunéziai (+216), fehér-
oroszországi (+375), pakisztáni 
( +92) és észtországi (+372). (pálosy)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Pályázatok középiskolás diákoknak

Illusztráció



Az olasz élvonalban szereplő
Genoa csapatánál folytatja pályafu-
tását Schäfer András: az MTK Bu-
dapesttől távozó 19 éves futballista
három és fél éves szerződést írt alá.

A játékosnak 2020 nyaráig volt
szerződése az MTK-val, olasz saj-
tóhírek szerint a Genoa egymillió
eurót fizetett a korosztályos váloga-
tott középpályás játékjogáért.

Az olasz együttes szerdán adta el
– sajtóhírek szerint
35 millió euróért –
gólerős lengyel tá-
madóját, a 23 éves
Krzysztof Piateket
az AC Milannak. A
Genoa a 15. helyen
áll a Serie A tabel-
láján, 20 mérkőzé-
sen 20 pontot
szerzett, a 21. for-
duló utolsó találko-
zóján hétfőn este
az Empoli vendé-

geként lépett pályára. A szombathe-
lyi születésű Schäfer 2014 nyarán
került az MTK-hoz, az első csapat-
ban 2017 tavaszán mutatkozott be.
A 2017/18-as idényben a másodosz-
tályban bajnok együttesben már
alapembernek számított, az őszi
idényben pedig az NB I hatodik he-
lyén álló gárdának is stabil kezdő-
játékosa volt, 14 bajnokin egyszer
volt eredményes.

A háromszékiek a török Sivas-
sporral, valamint az ukrán Mariu-
pollal szemben alulmaradtak, a
kazah Aktobét, valamint a Szom-
bathelyi Haladást ugyanakkor le-
győzték. Utolsó barátságos
meccsükön a bolgár Dunav Rusze
volt az ellenfelük, az összecsapást
a kedvezőtlen időjárási körülmé-
nyek miatt fél óra elteltével félbe-
szakította a játékvezető – a
székelyföldi alakulat Tandia 10.
percben szerzett góljával 1-0-ra ve-
zetett, így ez tekinthető az össze-
csapás eredményének.

A találkozó 2. percében sajnála-
tos módon vállsérülést szenvedett a
csapat középpályása, Brian Nou-
vier. „A tavalyi edzőtáborban is az

utolsó felkészülési mérkőzésen sé-
rült le egy játékosunk, Marko Si-
monovski“ – idézte fel a klub
honlapjának adott nyilatkozatában
Bokor János sportigazgató. Hozzá-
tette: remélik, Nouvier sérülése
nem súlyos.

A csapat vezetőedzője, Eugen
Neagoe szerint, bár nem volt ré-
szük kedvező időben, a tervezett
munkát elvégezték Belekben, a fel-
készülési időszakot bizakodó han-
gulatban zárták, és készen állnak
vasárnap esedékes idei első hivata-
los mérkőzésükre, amelyen a Vo-
luntari FC vendégei lesznek.
Neagoe célként jelölte meg a Sepsi
OSK számára a felsőházi ráját-
szásba jutást.

Két újabb korosztálynak szentelt
tornával folytatódott a hét végén a
gyermeklabdarúgó Üvegcentrum
kupa a Marosvásárhelyi MSE lab-
darúgóklub szervezésében. Ezúttal
a 2007-ben és a 2013-ban született
gyerekekből álló csapatok vetél-
kedtek az ákosfalvi és a maros-
szentannai sportteremben. A
2007-es korosztályban 14 csapat
nevezett be, míg a legkisebbeknél,
a 2013-ban születetteknél nyolc
együttes méretkezett meg. 

Egy ilyen tornán természetsze-
rűleg nem az eredmény az elsődle-
ges, hanem a játéklehetőség
biztosítása a gyerekeknek, hogy
mérkőzésen is kipróbálhassák azt,
amit edzésen tanultak. A kialakult
rangsor ellenére például a 2013-as
korosztályban minden egyes csa-
patot és játékost azonosan díjaztak,
hiszen valamennyien nyertesei vol-
tak a tornának. Minden résztvevő
oklevelet kapott, és minden játékos
érmet vihetett haza.

A 2013-es korosztályban a csa-
patokat két csoportba osztották,
majd az eredmények alapján hely-
osztókat rendeztek. Ezek az alábbi
eredményekkel végződtek:

A4–B4: MSE – Nyárádszereda 2-0
A3–B3: Marosvásárhelyi Vultu-

rii – Marosszentgyörgyi Kinder/
Fehér csapat 0-1

A2–B2: Székelyudvarhelyi FC –
Kolozsvári Sporting 0-3

A1–B1: Marosvásárhelyi Aca-
demica Transilvania – Marosszent-
györgyi Kinder/ Piros csapat 1-0

A legjobb játékosnak Andi Ciot-
lăuşt választották az Academica
Transilvaniától, míg a legjobb
kapus Budai Krisztián (Kinder)
lett.

A 2007-es korosztályban a 14
csapat két hetes csoportban ját-
szott, azaz minden résztvevőnek
hat mérkőzés jutott, majd helyosz-
tókat rendeztek. Ezeken az alábbi
eredmények születtek:

* a 11. helyért: Csíkszentdomo-
kos – Csíkszentsimon 1-0

* a 9. helyért: Sepsiszentgyörgyi

Sepsi OSK – Marosvásárhelyi
Academica Transilvania 0-1

* a 7. helyért: Besztercei Sport-
líceum/ Sárga csapat – Kolozsvári
Dribli 0-1

* az 5. helyért: Marosszentgyör-
gyi Kinder/ Fehér csapat – Dicső-
szentmártoni Infinity 1-0

* a 3. helyért: Nagyenyedi Olim-
pia – Besztercei Sportlíceum/
Sárga csapat 0-2

* az 1. helyért: Marosvásárhelyi
MSE/ Bordó csapat – Marosszent-
györgyi Kinder/ Piros csapat 1-0

A legjobb játékos Luca Radu lett
a Kindertől, míg a legjobb kapus
címet Bartha Mátyás (Sepsi OSK)
érdemelte ki.
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Hazaérkezett Törökországból 
a Sepsi OSK

A Serie A-ban szereplő klub egymillió eurót fizetett a magyar játéko-
sért (26). Fotó: MTK

Két győzelem, két vereség és egy 1-0-s állásnál félbeszakadt találkozó – ez a labdarúgó 1. ligá-
ban szereplő Sepsi OSK törökországi alapozóján rendezett felkészülési mérkőzések mérlege.

A 2007-es korosztályban a Bordó csapatával győztes Marosvásárhelyi MSE a klub közösségi
oldalán ismertetett felvételen

MSE-torna: két újabb korosztályban játszottak
az Üvegcentrum kupáért

Az idény talán eddigi legszeré-
nyebb teljesítményét nyújtotta a
Marosvásárhelyi CSM férfikosár-
labda-csapata a Bukaresti Rapid el-
leni mérkőzés első félidejében
annak ellenére, hogy vezetéssel vo-
nult az öltözőbe. A negatív benyo-
mást a szünet után is csak részben
sikerült feledtetni.

Egyre nehezebb a marosvásár-
helyi férfikosárlabda-csapatnak
összeszednie magát a gyakorlatilag
tét nélküli bajnoki mérkőzéseken.
A Rapid ellen már néhányszor bi-
zonyította a csapat, hogy 50-60
ponttal jobb, ezúttal nem tudta oda-
tenni magát a megfelelő szinten.
Az első néhány percben még 7-0-
ra elhúzott a házigazda együttes,
aztán egyre több dobást hibázott, a
védelemben rendre lekésett a dobó-
emberről, és hirtelen váratlanul
szoros lett a meccs. A móka akkor
kezdett egyre kevésbé mulatsá-
gossá válni, amikor a második ne-
gyed közepén a Rapid 34-33-mal
átvette a vezetést.

Végül ez volt az egyetlen alka-
lom a találkozó folyamán, amikor
a bukarestiek vezettek, de a kedve-
zőtlen benyomás megmaradt,
annak ellenére, hogy szünet után
támadásban valamivel jobban tel-
jesített a házigazda alakulat. 

A mérkőzéshez hozzátartozik,
hogy a játékvezetők nem voltak a
helyzet magaslatán, ingerültté tet-
ték a játékosokat, teljesen fölösle-
ges technikai hibákat osztogattak,
talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy
nem igazán tudtak figyelni a kosa-
rasok. Az általános összpontosítás-
hiány pedig a hivatalos asztalra is
átragadt, csak ezzel tudjuk ugyanis
magyarázni, hogy lefújáskor még
100 pontnál járt a tabella szerint a
marosvásárhelyi csapat, a szövet-
ség hivatalos jegyzőkönyvében

azonban megállt 99-nél. Egy pont-
nak teljesen megmagyarázhatatla-
nul lába kelt, hiszen a meccs alatt
minden rendben levőnek tűnt…

Nos, ha ez lett volna a főpróba a
tegnap esti (lapzártánk után befeje-
ződött) Románia-kupa-mérkő-
zésre, akkor nagyon rosszul
sikerült, hiszen az egész idény leg-
fontosabb találkozója következett
a marosvásárhelyi csapat számára.
A bajnokságban már matematikai-
lag is teljesítette a célkitűzését, az

1-8. helyek rájátszásában nem
vehet részt, a Románia-kupában vi-
szont nincs ilyen kitétel, és ez lesz
az idényben az egyetlen párharc,
amelyben az A, illetve Piros cso-
portban érdekelt csapat, a FC
Argeş Piteşti lesz az ellenfél. A
Nagyszeben elleni barátságos
meccsen már igazolták a marosvá-
sárhelyiek, hogy képesek felvenni
a harcot a legjobbakkal is, ha nem
is számítanak esélyesnek. A vissza-
vágót egy hét múlva rendezik.

Az idény legszerényebb félidője

Guzmics Richárdot a válogatott-
ság is motiválta, amikor aláírta év
végéig szóló szerződését a Pozso-
nyi Slovan labdarúgócsapatához.

A 31 éves védő a szlovák klub
honlapjának elmondta: nagyon sze-
retett volna olyan csapathoz igazolni,
amelynek reális esélye van trófeák
megnyerésére, illetve ahonnan jó tel-
jesítményével ismét felhívhatja ma-
gára a magyar labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitányának a figyelmét.
„Szeretnék újra válogatott lenni“ –
árulta el a futballista.

Guzmics az elmúlt két évben a
kínai Jenpien Funde játékosa volt,
korábban Magyarországon a Hala-
dásban, Lengyelországban a Krak-
kói Wislában is futballozott. A

28-szoros válogatott labdarúgó a
2016-os Európa-bajnokságon a ma-
gyar együttes mind a négy mérkő-
zésén végig pályán volt. A magyar
nemzeti együttes legutóbbi 12 talál-
kozóján azonban csak egy alkalom-
mal kapott szerepet: az azóta már
menesztett Georges Leekenstől a
Skócia elleni, 1-0-ra elveszített
hazai felkészülési mérkőzésen ta-
valy márciusban.

A Pozsonyi Slovan – amelynek
Holman Dávid személyében van
másik magyar légiósa is – 18 for-
duló alatt 48 pontot szerzett. A po-
zsonyi gárda ezzel az első helyen
áll a szlovák élvonalban, nyolc
ponttal előzi meg a második duna-
szerdahelyi együttest.

Guzmicsot a válogatottság is
motiválta, amikor 

a Slovanhoz szerződött

Az MTK-s Schäfer András 
az olasz Genoához igazolt

Bálint Zsombor

Ranglisták
* Piros csoport: 1. Nagyszeben 28 pont, 2. Kolozsvári U-BT

28, 3. Nagyvárad 26, 4.Craiova 26, 5. Temesvár 23, 6. Piteşti 23.
* Sárga csoport: 1. Steaua 4 pont, 2. Dinamo 4, 3. Voluntari

3, 4. Galac 3, 5. Medgyes 2, 6. Konstanca 2.
* Kék csoport: 1. Marosvásárhely 39 pont, 2. Máramaros-

sziget 34, 3. Focşani 32, 4. Zsilvásárhely 30, 5. Rapid 29, 6. Csík-
szereda 26.

* Zöld csoport: 1. Aurel Vlaicu Főgimnázium 21 pont, 2. Ko-
lozsvári U 20, 3. Agronomia 19.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz:
* Piros csoport, 1. forduló: BCM U FC Argeş Piteşti – Kolozs-

vári U-BT 80:79; 2. forduló: Kolozsvári U-BT – SCM U Craiova
77:62, Nagyváradi CSM – Temesvári SCM 85:88, Nagyszebeni
CSU – BCM U FC Argeş Piteşti 104:86.

* Sárga csoport, 2. forduló: Medgyesi CSM – Galaci Phoenix
74:89, Bukaresti Dinamo – CSO Voluntari 78:66, Bukaresti 
Steaua – Konstancai Athletic 107:78.

* Kék csoport, 1. forduló: CSM Focşani – Zsilvásárhelyi ACS
83:73; 2. forduló: Máramarosszigeti CSM – CSM Focşani 82:52,
Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 99:72. 

* Zöld csoport, 1. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium 66:69.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 19. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 99:72 (19-14, 22-23,
31-20, 27-15)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Răz-
van Puf (Temesvár), Alexandru Sandu (Jászvásár), Ştefan Ato-
mulesei (Brassó). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).

Marosvásárhely: Sánta 21 pont, Martinić 20 (2), Borşa 13,
Kalve 12, Şolopa 11, Kilyén 9 (1), Engi-Rosenfeld 6 (2), Steff 5
(1), Bölöni 2, Onea. 

Rapid: Hope 34 (3), Zarojanu 12 (4), Arion 10, Kragulj 6 (2),
Avramescu 5, Manolescu 4, Naziru 1, Petrovici, Costea.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás lakrész. Tel. 0748-

845-176. (12/997-I)

ELADÓ 400 literes, 12 méter széles

vegyszerező, 400 literes műtrágyaszóró,

krumplikidobó, 185 cm-es tárcsás kasza.

Tel. 0745-404-666. (6/1015)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-707-

713. (8/1018)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0747-566-430.

(8/1018)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (13/978)

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-

csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.

(14/885)

FÉMSZERKEZETI MuNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20679)

AuTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (3/823)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2016. ja-

nuár 30-ára VÍGH LÁSZLÓ halálá-

nak harmadik évfordulóján.

Emléke legyen áldott! Szerettei.

(6/949-I)

Hogy egy édesapa milyen drága

kincs, csak az tudja, akinek már

nincs. Drága jó szívét áldd meg,

Atyám, s köszönöm, hogy ő lehe-

tett az én drága édesapám!

Mély fájdalommal emlékezünk a

jeddi születésű FOGARASI 

KÁROLYRA halálának első évfor-

dulóján. 

Nélküled üres a ház, hiányodat

nem pótolja senki.

Emlékét őrzi felesége, Ibolya, két

lánya és családjuk. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk január

30-án id. SOÓS ÁRPÁD volt

nyomdász gépmesterre halálá-

nak 7. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos felesége és a rokonság.

(11/975-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz sze-

retett emléked.

Szomorú szívvel emlékezünk

drága jó édesapánkra, SZATMÁRI

FERENCZRE halálának 7. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Emlékét őrzi

felesége, Gizella, gyermekei: Gi-

zella, Ildi, Zsolt, Attila. (6/970-I)

Ismét eltelt egy év nélküled, mely

sokkal nehezebb, mint képzeled.

Már két éve, hogy elmentél, s a

szívünkből egy darabot elvittél.

Szomorúan emlékezünk a gyer-

gyóújfalui születésű SZŐCS

MÁRTA marosszentgyörgyi la-

kosra halálának 2. évfordulóján.

Bánatos leányai: Zita és Kinga

családjukkal együtt. Nyugodjál

békében! (21/1007-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett testvér, sógornő,

nagynéni, barátnő és jó szom-

széd, a kerelőszentpáli 

FEJÉR ÁGNES 

életének 66. évében örökre meg-

pihent. Drága halottunk temetése

2019. január 30-án, szerdán 13

órakor lesz a marosszentgyörgyi

temetőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (11/996-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető férj, édesapa, nagyapa

és após, 

PORAV ALEXE

(Eca) 

életének 63. évében hosszú be-

tegség után csendesen megpi-

hent. Drága halottunk temetése

január 30-án, szerdán 13 órakor

lesz a Jeddi úti temetőben. 

Felesége, Marika, lánya, Babi és

családja, fia, Zsolti és családja.

(18/1004-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

drága férj, apa, após, nagyapa,

rokon, 

NAGY FERENC 

84 éves korában rövid szenvedés

után elhunyt. Temetése folyó hó

31-én, csütörtökön 14 órakor lesz

az udvarfalvi református temető-

ben. 

Siratja a gyászoló család.

(7/1016-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk

egy igazán kedves, segítőkész

szomszédtól, ÁGICÁTÓL. Em-

lékét szívünkben fogjuk

őrizni. Őszinte részvétünket

fejezzük ki a gyászoló család-

nak. Marika néni, leányai és

veje. (20/1006)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Mélyen együttérzünk Lőrincz Ágnes kolléganőnkkel, és
osztozunk szeretett ÉDESANYJA, a sokak által szeretett
Ági mama elvesztése miatti fájdalmában. 
LŐRINCZ OLÁH ÁGNES az Állami Székely Népi Együttes
alapító tagja volt. Előbb kórustagként, majd népszerű szó-
lóénekesként szolgálta az erdélyi magyar művelődés
ügyét. Nem véletlen tehát, hogy lánya a zene szeretetében,
a kultúra bűvöletében nőtt fel, és talán ennek is köszönhe-
tően vonzódott a színészi hivatáshoz.
Az öröklétbe távozónak békés nyugodalmat kívánunk.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy 

RuSu ÉVA 
született Varró Éva 

az Elektromaros volt dolgozója, 
türelemmel viselt betegség után
életének 75. évében elhunyt. 
Búcsúzunk: férje, Ilie, 
gyerekei, Levente és Mónika. 
Emléke szívünkben él. 
utolsó útjára 2019. január 31-én kísérjük a református teme-
tőben 13 órakor. (–I)

Bús temető csendes susogása, oda
megyünk hozzád, ez maradt csak
hátra. Hirtelen halálod oly kegyetlen
volt, egy utolsó szót búcsúzni nem
hagyott.
Fájó szívvel emlékezünk január 30-
án drága öcsénkre,
VERESS CSABA LEVENTÉRE, akit a
sors keze már hat éve elszólított fia-
talon, Gyulakután.
Emlékét fájó szívvel őrzik bátyjai:
Öcsi és Pali családjukkal. 
Nyugodjál békében, drága jó lélek! (7/871-I)

A Sapientia EMTE Kari Tehetséggondozó Bizott-
ságai és Hallgatói Önkormányzatai a 2018/2019-es
tanév tavaszi félévére meghirdetik a Kari Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciákat (TDK). A TDK célja,
hogy ösztönözze a hallgatói tudományos diákköri te-
vékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pálya-
munkáinak ismertetésére. A kari TDK-k a Sapientia
EMTE hallgatói mellett minden más felsőoktatási in-
tézmény diákjai számára is nyitottak, amennyiben az
általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A XXII. Agrártudományi ETDK-nak a Sapientia
EMTE Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja ad
otthont, míg a XX. Műszaki ETDK-ra, a korábbi
évekhez hasonlóan, Temesváron kerül sor, a Sapientia
EMTE és a Temesvári Műszaki Egyetem közös szer-
vezésében. A kari TDK-k a humán- és reáltudományi
szakterületeken, valamint az ETDK-k egyben jelölő
fórumok a 2021-es magyarországi XXXV. Országos
Tudományos Diákköri Konferenciára.

Részletes információk az egyetem honlapján
(http://www.sapientia.ro/hu), valamint a karok hon-
lapjain találhatók (http://csik.sapientia.ro/hu,
http://kv.sapientia.ro/hu, http://ms.sapientia.ro/hu).

Fontos időpontok:

XVIII. Marosvásárhelyi Kari TDK
• Jelentkezési határidő: 2019. március 3.
• Kivonat feltöltése: 2019. március 10.
• Dolgozat feltöltése: 2019. március 17.
• Konferencia: 2019. április 12–13.

IX. Kolozsvári Kari TDK
• Elektronikus jelentkezés határideje: 2019. már-

cius 22. 
• A dolgozat/alkotás dokumentációjának feltöltési

határideje: 2019. április 25., 23:59 óra
• A konferencia időpontja: május 15–17. 

A Kolozsvári Kari TDK keretében megszervezik a
Művészeti alkotások szekciót is. A Művészeti alkotá-
sok szekció keretében az irodalmi alkotások és mű-
fordítások tagozata Csíkszeredai Karon, a
színművészet, bábművészet, táncművészet tagozat
pedig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen kerül
megrendezésre.

XVI. Csíkszeredai Kari TDK
• Jelentkezés és kivonat leadása: 2019. február 26.,

23:59 óra
• Dolgozat leadása: 2019. április 18., 23:59 óra
• A konferencia időpontja: 2019. május 14.

XXII. Agrártudományi ETDK 
• Színhely: Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Ta-

nulmányi Központ
• Jelentkezés és kivonat leadása: 2019. március 31.
• Dolgozat leadása: 2019. április 14.
• A konferencia időpontja: 2019. május 16-17.

XX. Műszaki ETDK
• Színhely: Temesvári Műszaki Egyetem
• Jelentkezés és kivonat leadása: 2019. március 31.
• Pályamunka feltöltése: 2019. április 7.
• A konferencia időpontja: 2019. május 2–5.

A Sapientia EMTE 2019-ben is megrendezi 
a tudományos diákköri konferenciákat



2019. január 30., szerda _______________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács 2019. február 25-én versenyvizsgát tart a szakapparátusá-
hoz tartozó Műszaki Igazgatóság – kiszolgáló-beszerzési szolgálat keretében meg-
üresedett állás betöltésére:
– gépjárművezető, I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – egy
állás;
A Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Műszaki Igazgatóság – kiszolgáló-
beszerzési szolgálat keretében megüresedett I. fokozatú gépjárművezetői szer-
ződéses állás betöltésére szervezett versenyvizsgára jelentkezőknek a következő
feltételeket kell teljesíteniük:
– rendelkezzenek középfokú és/vagy általános végzettséggel;
– B kategóriás gépjárművezetői engedély;
– legalább hároméves szakmai tapasztalat;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.
A versenyvizsga írásbeli próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén kerül sor:
• az írásbeli próba 2019. 2. 25-én 10 órától lesz;
• az interjú pedig a gyakorlati próba napjától számított legtöbb négy munkanapon
belül.
A jelentkezési iratcsomót az álláshirdetés közzétételétől számított 10 munkanapon
belül lehet benyújtani.
A jelentkezési iratcsomót a megyei tanács székhelyén lehet benyújtani, Marosvá-
sárhely, Győzelem tér 1. sz., 63-as iroda, Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőfor-
rás-szolgálat tanácsadója. Kapcsolati adatok: telefon 0265-263-211, 1236-os belső,
fax: 0372-651-236, e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor JEGYZŐ
MEGYEMENEDZSER

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az át-
lagosnál jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (63229-I) 

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására.  Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség!  Az önélet-
rajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I)

A PARADIGMA KÖNYVES- ÉS AJÁNDÉKÜZLETEIBE jó ke-
reseti lehetőséggel eladási tapasztalattal rendelkező MUNKATÁRSA-
KAT keresünk. Amit ajánlunk: harmonikus munkakörülmények, kezdő
nettó fizetés 2000 lej. A fényképes önéletrajzokat, szándékleveleket a
paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre vagy a Székely Vérta-
núk utca 10-12. sz. alatti üzleteinkbe várjuk, határidő: február 10.
(20911-I)

VIDÉKI GYÓGYSZERTÁRBA GYÓGYSZERÉSZASSZISZ-
TENST alkalmazunk. A szállítás biztosítva, a hétvége szabad. Köve-
telmények: 3 év régiség a szakmában, számítógép-kezelési ismeretek,
hajtási jogosítvány. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:
cvangajarifarmacie@gmail.com (20916-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2019. február 12-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– Volkswagen IJ-2006 személygépkocsi, alvázszáma WVWZZZIJZ6000944,
kikiáltási ár 9.180 lej; Volkswagen IJ-2005 személygépkocsi, alvázszáma
WVWZZZIJZ5W017187, kikiáltási ár 8.800 lej. A kikiáltási ár nem tartalmazza a
héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es     törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. január 30. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, az
Ádámosi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe
felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 
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Marosvásárhely, a kóbor
kutyák nélküli város

Több mint 360 kóbor kutyát fogtak be az utcákról, és
szállítottak az állatmenhelyre 2018 folyamán a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal keretében működő, kóbor kutyákkal fog-
lalkozó szakrészleg munkatársai. Az intézkedésre elsősorban la-
kossági panasz nyomán került sor. „A mi városunkban a kóbor
kutyák helyzete évek óta nem számít tabutémának. Megoldottuk,
tájékoztató és tudatosító kampányok segítségével, a szükség ese-
tén meghozott határozott intézkedésekkel és ennek az állatmen-
helynek a létrehozásával, ahol az állatokat gondozzák, beoltják
őket és ahonnan örökbe fogadhatók. A helyi rendőrök járőregy-
ségei értesítik alkalomadtán a város sintérszolgálatát, és a kóbor
kutyák az állatmenhelyre kerülnek. A marosvásárhelyiek hozzá-
szoktak ehhez, és a 112-es egységes sürgősségi hívószámon, a helyi
rendőrség ügyeletes tisztjénél vagy a sintérszolgálatnál jelzik, ha
a tömbházak vagy a magánházak környékén kóbor kutyát látnak,
így elkerülhetők a kellemetlen esetek” – mondta a polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior. 

2018-ban együttműködési megállapodás született a németor-
szági TASSO civil szervezettel arról, hogy a befogott ebeket Né-
metországban civil szervezetek örökbe fogadják, illetve a
kutyáknak ennivalót és a marosvásárhelyi menhely számára
egyéb szükséges kellékeket adományoznak. Az előző évben Né-
metországba 244, az országba pedig több mint 70 állat került gaz-
dához.

A bel- és külkapcsolati osztály

A Marosvásárhelyi Állatkert medvéje február 2-án 
„mondja meg”, hogy milyen időjárás várható

Az időjárás-előrejelzők az ál-
latkert „időjós” medvéi. Mint

minden évben, február 2-án a medvéktől
megtudhatjuk, hogy hosszú télre számít-
hatunk-e, vagy készülhetünk a tavaszra.
Az állatkert amfiteátrumában az érdek-
lődők 11 órától többet megtudhatnak a
mackók életéről, 12 órától pedig a kifu-
tójukban Márton apót követhetik: ha
odakint süt a nap és meglátja az árnyé-
kát, azt jelenti, hogy eltart még a tél. El-
lenkező esetben elűzi a hideget, és
lassanként beköszönt a tavasz. A Maros-
vásárhelyi Állatkert medvéi 15 éve jósol-
ják meg a várható időjárást, és
mindeddig egyetlenegyszer sem tévedtek.

A bel- és külkapcsolati osztály


